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Управління продажу об’єктів малої  
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація

результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА,  
ЗАПОРІЗЬКА та  
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 19.07.2019 № 12/01-
16-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – будівля 
готелю «Рассвет» літ. А-7, А’-2, А2-2, А’’’, а, а-1 загальною площею 11173,1 м2, що 
розташована за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва (колишня Фучика), 
30. Об’єкт приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ТОВ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР», яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за ці-
ною 55 521 216,00 гривень, у тому числі ПДВ – 9 253 536,00 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – нерухоме майно у складі: будівля виробнича літ. 
А, площею 827,5 м2; будівля мийки літ. Б, площею 39,0 м2; будівля майстерні літ. 
З, площею 74,9 м2; будівля складу літ. П, площею 12,0 м2; будівля складу літ. Р, 
площею 15,4 м2; будівля складу літ. С, площею 18,7 м2; будівля майстерні літ. 
М, площею 12,5 м2; будівля гаража літ. О, площею 52,8 м2; будівля гаража літ. У, 
площею 45,2 м2; навіс літ. Ш; ворота № 1, 3, 6, 7, 8, 9; замощення I; майданчик 
під обладнання, 2; оглядова яма, 4; вапнякова яма, 5; паркан, 11; будівля складу 
літ. Н, Т, Ч, Ю, Я, що розташований за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, 
вул. Космодем’янської Зої, 4, приватизовано Товариством з обмеженою відпові-
далністю «СОЮЗ – КОНТИНЕНТ – СК», яке єдине подало заяву на участь в аукціоні. 
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 1 536 000,00 грн (один мільйон п’ятсот 
тридцять шість тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 256 000,00 грн (двісті п’ятдесят 
шість тисяч гривень 00 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – 27/50 часток двоповерхової будівлі з приміщен-
ням підвалу, що складається: з адміністративної будівлі «А» коридор № 1 площею 
10,0 м2, коридор № 2 площею 32,7 м2, з підвалу «під А» приміщення № 19 площею 
45,1 м2, приміщення № 20 площею 4,2 м2, коридор № 21 площею 11,2 м2, примі-
щення № 22 площею 9,8 м2, приміщення № 23 площею 47,2 м2, приміщення № 24 
площею 8,6 м2, сходова клітка № 24 площею 6,2 м2, підземне приміщення «Б» пло-
щею 96,16 м2, розташоване за адресою: Запорізька область, Бердянський район, 
смт Андріївка, вул. Нова, 4а приватизовано фізичною особою – Семененко Зоєю 
Олексіївною, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні. Ціна, за якою придбано 
об’єкт, становить 1097,10 грн (одна тисяча дев’яносто сім гривень 10 копійок), у 
т. ч. ПДВ – 182,85 грн (сто вісімдесят дві гривні 85 копійок).

ЛЬВІВСЬКА,  
ЗАКАРПАТСЬКА та  
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації

1. Окреме майно – гараж, Г-1, площею 17,0 м2 за адресою: Львівська обл., м. Дро-
гобич, вул. 22 Січня, 40, що перебуває на балансі Головного управління статистики 
у Львівській області. Приватизовано Нагребецьким Назарієм Олеговичем за ціною 
30 001,20 грн, у тому числі ПДВ – 5 000,20 грн.

2. Окреме майно – вбудовані нежитлові приміщення № 2, 3 загальною площею 
52,4 м2 на 1-му поверсі будівлі за адресою: Львівська область, м. Миколаїв, буль-
вар Проектний, 1, що перебувають на балансі Миколаївської районної державної 
адміністрації Львівської області. Приватизовано шляхом викупу. Покупець – фізична 
особа – Фіялкович Наталія Володимирівна, ціна продажу – 405 840,00 грн , у тому 
числі ПДВ – 67 640,00 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на аукціоні  
зі зниженням стартової ціни  
об’єкта малої приватизації

Окреме майно – будівля складу (літ. А-1) загальною площею 1129,5 м2; про-
хідна (літ. Б-1) загальною площею 33,5 м2 (19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, 
вул. Миру, 22) приватизовано шляхом викупу фізичною особою, громадянином 
України – Матяшем Максимом Віталійовичем, який єдиний подав заяву на участь 
в аукціоні в електронній формі, за 370 800,00 грн (триста сімдесят тисяч вісімсот 
гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 61 800,00 грн (шістдесят одна тисяча ві-
сімсот гривень 00 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на аукціоні  
зі зниженням стартової ціни  
об’єкта малої приватизації

Об’єкт соціально-культурного призначення – медпункт з обладнанням (20400, 
Черкаська область, м. Тальне, вул. Кар’єрна, 23) приватизовано шляхом викупу 
юридичною особою – товариством з обмеженою відповідальністю «Тальнівський 
щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038), який єдиний подав заяву на участь в аукці-
оні в електронній формі, за 23 060,40 грн (двадцять три тисячі шістдесят гривень 
40 копійок), у тому числі ПДВ – 3 843,40 грн (три тисячі вісімсот сорок три гривні 
40 копійок).

продаж об’єктів малої приватизації

ВІННІЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні 
без умов об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмінбудинок 
загальною площею 146,0 м2 та автогаражі загальною площею 
68,8 м2, що знаходяться за адресою: Хмельницька обл, смт Віньківці, 
вул. Гоголя, буд. 3 та перебувють на балансі Головного управління 
статистики у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 02362894

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h адмінбудинок загальною площею 
146,0 м2 та автогаражі загальною площею 68,8 м2 (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., смт Віньківці, вул. Гоголя, буд. 3.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області (код 

ЄДРПОУ 02362894), м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36, контактні дані: тел. 
(0382) 79-54-64.

Відомості про об’єкт та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: ад-
мінбудинок (літ. А) площею 146,0 м2 та автогаражі (літ. Б) площею 68,8 м2, однопо-
верхові цегляні будівлі, до яких підведена електроенергія, розташовані на земель-
ній ділянці площею 0,1070 га, державний акт на право постійного користування 
земельною ділянкою серія ЯЯ № 333502, виданий Головному управлінню статис-
тики у Хмельницькій області, право власності на нерухоме майно зареєстровано 
за Державною службою статистики України, реєстраційний номер 840559368206, 
індексний номер 156750889.

Обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта:додається.

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 27 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зни-

женням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного 
аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зни-
ження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робо-
чі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись до організатора 
аукціону. Телефон для довідок (0382) 72-09-40 у Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону Укра-
їни «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим ст.8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 142398,30 грн 
(без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 14239,83 грн (без ПДВ)
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової 

ціни: 71199,15 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 7119,92 грн (без ПДВ)
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового 

зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 71199,15 грн 
(без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 7119,92 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя,10, 
e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 67-26-08.

Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа від регіонального від-
ділення, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Степа-
сюк Юрій Михайлович, тел. (0382) 72-09-40, e-mail: uriy @spfu.gov.ua. Час роботи у 
робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00; контактна особа від Головного 
управління статистики у Хмельницькій області, яка є відповідальною за забезпе-
чення можливості огляду об’єкта: Цикорідзе Іраклій, тел. 76-24-59. Час роботи у 
робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00.
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Оренда

7 Оголошення про намір  
передати державне  
майно в оренду 

Оголошення про проведення  
конкурсів на право  
оренди майна

10 Інформація регіо нальних 
відділень Фонду

11 Інформація про оренду 
військового майна

Конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

11 Оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

6, 
19

Прийнято рішення 
про приватизацію

Фонд повідомляє

20 перелік єдиних майнових 
комплексів державних підпри
ємств і їх структурних підрозділів, 
у тому числі тих, що передані 
в оренду, які підлягають 
приватизації в 2019 році

20 перелік окремого майна, 
що підлягає приватизації 
в 2019 році

25 перелік об’єктів незавершеного 
будівництва, законсервованих 
об’єктів, що підлягають 
приватизації в 2019 році

26 перелік об’єктів соціально
культурного призначення, 
що підлягають приватизації 
в 2019 році

26 перелік державних пакетів 
акцій (часток) господарських 
товариств та інших 
господарських організацій 
і підприємств, заснованих 
на базі об’єднання майна різних 
форм власності, приватизацію 
яких розпочато в 2018 році 

27 перелік єдиних майнових 
комплексів державних підпри
ємств і їх структурних підрозділів, 
у тому числі тих, що передані 
в оренду, приватизацію яких 
розпочато в 2018 році

27 перелік окремого майна, 
приватизацію якого розпочато 
в 2018 році

30 перелік об’єктів незавершеного 
будівництва, законсервованих 
об’єктів, приватизацію яких 
розпочато в 2018 році
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4. Додаткова інформація
1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-

ПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних 
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-
тійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

2.Оператор електронного майданчика здійснює перера-
хування:

в національній валюті:
на рахунок № 37185070056369, одержувач: Регіональне відділен-

ня Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 
областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, 
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом 
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;

на рахунок № 37312070056369, одержувач: Регіональне відділен-
ня Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 
областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, 
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону 
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в раху-
нок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of 

playment).
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі:

UA-AR-P-2019-05-29-000003-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни – 25 ка-

лендарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 
25 календарних днів.

Крок аукціону на аукціоні без умов: 1423,98 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні 

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання ці-
нових пропозицій: 711,99 грн.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку, 
на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного май-
данчика, які мають право використовувати електронний майданчик 
і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – адмінбудинок загальною площею 250,9 м2, що 
знаходиться за адресою: Хмельницька обл, смт Чемерівці, 
вул. Поплавського П., буд. 2 та перебуває на балансі 
Головного управління статистики у Хмельницькій області, 
код ЄДРПОУ 02362894

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  адмінбудинок 
загальною площею 250,9 м2 (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., смт Чемерівці, 

вул. Поплавського П., буд. 2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельниць-

кій області (код ЄДРПОУ 02362894), м. Хмельницький, вул. Героїв 
Майдану, 36, контактні дані: тел. (0382) 79-54-64.

Відомості про об’єкт та про земельну ділянку, на якій розташо-
ваний об’єкт: адмінбудинок загальною площею 250,9 м2, однопо-
верхова кам’яна будівля, до якої підведена електроенергія та водя-
не опалення, розташована на земельній ділянці площею 0,1864 га, 
державний акт серія ЯЯ № 331505 на право постійного користування 
земельною ділянкою, виданий Головному управлінню статистики у 
Хмельницькій області, право власності на нерухоме майно зареє-
стровано за Державною службою статистики України, реєстраційний 
номер №844266268252, індексний номер витягу 157077664.

Обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 27 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукці-

оні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропо-
зицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня 
проведення електронного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 
72-09-40 у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до ви-
мог 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 10.05.2018 
№ 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна».

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов: 
242118,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 24211,80 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням 

стартової ціни: 121059,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 12105,90 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом 

покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 121059,00 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску: 12105,90 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, на-

раховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

Умови продажу об’єкта: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-

ного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адре-
са: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя,10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, 
тел. (0432) 67-26-08.

Час роботи служби з організації аукціону: контактна особа 
від регіонального відділення, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: Степасюк Юрій Михайлович, тел. (0382) 
72-09-40, e-mail: uriy @spfu.gov.ua. Час роботи у робочі дні з 8.00 до 
17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00;

контактна особа від Головного управління статистики у Хмель-
ницькій області, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта: Цикорідзе Іраклій, тел. 76-24-59. Час роботи у робочі 
дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю з 8.00 до 16.00.
4. Додаткова інформація

1. На офіційному веб-сайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-
ПРОДАЖІ» зазначені реквізити рахунків операторів електронних 
майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гаран-
тійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

2.Оператор електронного майданчика здійснює перера-
хування:

в національній валюті
на рахунок № 37185070056369, одержувач: Регіональне відділен-

ня Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 
областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, 
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом 
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;

на рахунок № 37312070056369, одержувач: Регіональне відділен-
ня Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій 
областях, Банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 42964094, 
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону 
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в раху-
нок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of 

playment).
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі:

UA-AR-P-2019-05-29-000001-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни – 25 ка-

лендарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 
25 календарних днів.

Крок аукціону на аукціоні без умов: 2421,18 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні 

за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання ці-
нових пропозицій: 1210,59 грн.

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майдан-
чик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електронному аукціоні 
об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі:  
1 бокс гаража площею 15,5 м2 з оглядовою ямою,  
що розташований за адресою: Запорізька обл., 
Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24

1. Інформація про об’єкт приватизації
Окреме майно у складі: h  1 бокс гаража площею 15,5 м2 
з оглядовою ямою, що розташований за адресою: 
Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, 
вул. Єдності, 24.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: окреме майно розташоване в центрі міста Пологи по-
ряд з Пологівською районною державною адміністрацією. Гараж має 
один відокремлений вхід, виконаний з головного фасаду будівлі. Ін-
женерне забезпечення гаража – електропостачання.

Земельна ділянка під об’єктом не сформована. Кадастровий но-
мер не отримано.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зни-
женням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 27.08.2019. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 
системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10.05.2018 № 432, зі змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 хвилин до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу 
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна у 
складі: 1 бокс гаража площею 15,5 м2 з оглядовою ямою, що розта-
шований за адресою: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, 
вул. Єдності, 24, балансоутримувач – Головне управління статис-
тики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576, 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432, зі змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запо-
різька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24 має відпо-
відати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», та довести відсутність 
ознак, передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 25 866,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 933,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 12 933,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 586,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 293,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 293,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мі-

німальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховуєть-

ся ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню 

Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта 
приватизації у розмірі 3700,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 
днів з дня укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електронних майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гаран-

тійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими рек-
візитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт надійшли кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі 
дні з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., 
Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 
226 07 75.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua. 
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шер-
стюк Юлія Миколаївна, 0612260775, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
18.07.2019 № 12/1-150;

унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі:

UA-AR-P-2019-01-03-000003-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 

(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 (тридцять) днів;

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 258,66 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 129,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 129,33 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електронному аукціоні 
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – гаража спілки ветеранів Афганістану, 
розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, 
вул. Комунальна, буд. 4, який обліковується на балансі 
ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом», код ЄДРПОУ 24584661 в особі ВП 
«Запорізька атомна електрична станція»,  
код ЄДРПОУ 19355964

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: об’єкт незавершеного будівництва – 
гараж спілки ветеранів Афганістану, розташований за 
адресою: Запорізька обл., м. Енергодар,  
вул. Комунальна, буд. 4.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації:
до складу об’єкта приватизації входять: гараж спілки ветера-

нів Афганістану літ. А; три сторони огорожі № 1 загальною площею 
396,88 м2 (протяжністю 172,56 м (31,09 м+ 96,02 м+45,45 м); ворота 
з хвірткою № 2; замощення літ. I. Об’єкт приватизації складається 
з двох частин: одноповерхового гаража та двоповерхової адміні-
стративної частини, прибудованої до гаража. Фундаменти – бетонні 
збірно-монолітні. Будівля гаража – конструкція БМЗ; перекриття – 
залізобетонні плити; покрівля – 4-шарова із руберойду; підлога бе-
тонна; внутрішні двері та частина віконних блоків відсутні. По пери-
метру території, на якій розташований об’єкт приватизації, огорожа 
№ 1 виконана із залізобетонних плит з металевими воротами та 
хвірткою № 2. Ворота металеві, пофарбовані. Перед об’єктом при-
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ватизації виконане цементобетонне замощення літ. I. Обсяг буді-
вельної готовності по об’єкту приватизації становить 52 %. Фізичний 
знос – 40 %. Монтаж інженерних мереж та комунікацій, гарячий та 
холодний водопровід, каналізація, вентиляція, телефонізація та інші 
мережі не виконувалися.

Об’єкт приватизації розташований у комунальній зоні м. Енер-
годар. Під’їзд до гаража спілки ветеранів Афганістану по асфаль-
тобетонній дорозі. Об’єкт приватизації перебуває в задовільному 
технічному стані.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділян-
ці площею 0,3831 га, кадастровий номер земельної ділянки 
2312500000:06:024:0023, цільове призначення – для розміщення 
та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту (код 
за КВЦПЗ 12.09), обтяження прав на земельну ділянку відсутні. Ві-
домості про обмеження у використання земельної ділянки в Дер-
жавному земельному кадастрі не зареєстровані. Право власності 
оформлено за Державою Україна в особі Запорізької обласної дер-
жавної адміністрації.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зни-
женням стартової ціни, аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 22 серпня  
2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення елек-
тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню про-
ведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу 
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершено-
го будівництва – гаража спілки ветеранів Афганістану, що розташо-
ваний за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, 
буд. 4, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запо-
різька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, буд. 4, має відповідати 
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватиза-
цію державного і комунального майна», та довести відсутність ознак, 
передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 888 916,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 444 458,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 444 458,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 88 891,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 44 445,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 44 445,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімаль-

ної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховуєть-

ся ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний:
відшкодувати витрати Регіональному відділенню Фонду держав-

ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 900,00 грн без 
урахування ПДВ протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу;

здійснити добудову об’єкта незавершеного будівництва – гаража 
спілки ветеранів Афганістану, розташованого за адресою: Запорізь-
ка обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, буд. 4, протягом п’яти років 
з дня переходу права власності та ввести його в експлуатацію з до-
триманням вимог чинного законодавства України;

повідомити Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про завершення 
будівництва та введення його в експлуатацію, протягом п’яти кален-
дарних днів з дати прийняття в експлуатацію цього об’єкта.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Перерахування операторами електронних майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гаран-

тійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими рек-
візитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі 
дні з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., 
м. Енергодар, вул. Комунальна, буд. 4.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, 
тел. 061 226 07 75.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua. 
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова 
Наталя Андріївна, 061 226 07 75, reform2_23@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
від 19.07.2019 № 12/1-151;

унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000153-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 8 889,16 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 444,58 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 4 444,58 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електронному аукціоні 
об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – складу тари, що розташований за адресою: 
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, який 
обліковується на балансі ДП «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоатом»,  
код ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП «Запорізька атомна 
електрична станція», код ЄДРПОУ 19355964

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: об’єкт незавершеного будівництва – 
склад тари, розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Енергодар, вул. Комунальна.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації:
до складу об’єкта приватизації входить: склад тари літ. А-1 та ви-

мощення літ. I.
Об’єкт приватизації являє собою прямокутну будівлю із збірних 

залізобетонних конструкцій; каркас виконаний із колон з начіпними 
стіновими панелями; покриття – залізобетонні плити;покрівля – з 
руберойду на бітумній мастиці. По периметру будівлі виконане це-
ментобетонне замощення. Монтаж інженерних мереж, комунікацій, та 
інших мереж не виконувався. Під’їзд до складу тари по асфальтобе-
тонній дорозі. Об’єкт приватизації розташований у комунальній зоні 
м. Енергодар, на території оптової бази із залізобетонною огорожею. 
Недалеко від складу тари знаходяться залізничний та автовокзали 
м. Енергодар. Обсяг будівельної готовності по об’єкту приватизації 
становить 95 %. Фізичний знос – 30 %. Об’єкт приватизації перебу-
ває в задовільному технічному стані.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділян-
ці площею 0,1060 га, кадастровий номер земельної ділянки 
2312500000:06:024:0025, цільове призначення – для розміщення, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергоге-
неруючих підприємств, установ і організацій (код за КВЦПЗ 14.01), 
обтяження прав на земельну ділянку відсутні. Відомості про обме-
ження у використання земельної ділянки в Державному земельному 
кадастрі не зареєстровані. Право власності оформлено за Державою 
Україна в особі Запорізької обласної державної адміністрації.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зни-
женням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 21 серпня  
2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною 
торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення елек-
тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню про-
ведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу 
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – складу тари, що розташований за адресою: Запорізь-
ка обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна», Порядку проведення електронних аукціонів для прода-
жу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: За-
порізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, має відповідати ви-
могам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, 
передбачених частиною 2 статтею 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 166 767,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 583 383,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 583 383,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 116 676,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 58 338,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 58 338,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мі-

німальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховуєть-

ся ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний:
відшкодувати витрати Регіональному відділенню Фонду держав-

ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 900,00 грн без 
урахування ПДВ протягом 30 днів з дня нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу;

здійснити добудову об’єкта незавершеного будівництва – скла-
ду тари, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, 
вул. Комунальна, протягом п’яти років з дня переходу права влас-
ності та ввести його в експлуатацію з дотриманням вимог чинного 
законодавства України;

повідомити Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропе-

тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про завершення 
будівництва та введення його в експлуатацію, протягом п’яти кален-
дарних днів з дати прийняття в експлуатацію цього об’єкта.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Перерахування операторами електронних майданчиків ре-
єстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється 
за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Рахунок № 37189080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гаран-

тійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими рек-
візитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях

Рахунок № 37316080055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який 

об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, 
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі 
дні з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., 
м. Енергодар, вул. Комунальна.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, 
тел. 061 226 07 75.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua. 
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова 
Наталя Андріївна, 061 226 07 75, reform2_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
від 19.07.2019 № 12/1-152;

унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000159-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом по-

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 11 667,67 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 833,84 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 833,84 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА,  
ЧЕРНІВЕЦЬКА та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

В інформаційному повідомленні Регіонального відділен-
ня Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про продаж на аукці-
оні в електронній формі комплексу нежитлових будівель у складі: 
адміністративний будинок, А загальною площею 114,8 м2; гараж, Б 
загальною площею 29,4 м2; вбиральня, Г загальною площею 1,0 м2 
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Визволення, 
35Б, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» № 30 (1258) 
від 24.07.2019 на стор. 4, слід читати: «Унікальний код в електронній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-07-23-000001-3».

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про проведення в електронній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації: 
окремого майна – будівлі ВГК площею 160,0 м2 за 
адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, 
присілок Солтиси, 753 Е, що перебуває на балансі 
Відокремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча 
дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  будівля ВГК площею 160,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 80086, Львівська обл., Сокальський 

р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753 Е.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля площею 160,0 м2, 

розташована на території шахти «Візейська», потребує ремонту; 
фундамент залізобетонний стрічковий; стіни цегляні; перегородки 
цегляні; перекриття – залізобетонні панелі,частково дерев’яне; дах – 
горищний, двопохилий, дерев’яні конструкції; покрівля – асбестоце-
ментні гофровані плити; підлога – дерев’яна, бетонна стяжка; вікна, 
двері дерев’яні; інженерне обладнання – відсутнє. Рік побудови – 
орієнтовно 1960 роки.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.

Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Західно-Українська 
виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». Код ЄДРПОУ 
39257791.

Адреса балансоутримувача: 45400, Волинська обл., м. Новово-
линськ, вул. Сокальська, адмінбудинок шахти № 2 «Нововолинська».

Контактна особа – Акатов Сергій Валентинович, директор Від-
окремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція 
з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія 
«Укрвуглереструктуризація» (03344) 24-987.



4 відомості
приватизації

31 липня 2019 року № 31 (1259)

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 30 серпня  

2019 року, час проведення визначається електронною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч.7 ст.14 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна» та Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні 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.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання за-
яви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електро-
нної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує 
реєстраційний та гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – будівлі ВГК площею 160,0 м2 за 
адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок Сол-
тиси, 753 Е, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу 
«Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» Держав-
ного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація», 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 172 064,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 86 032,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 86 032,00 (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17 206,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 603,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8 603,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 

на участь в аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
в розмірі 20 %.

Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 
2 405,00 грн (дві тисячі чотириста п’ять гривень 00 коп.) без ПДВ на 
рахунок органу приватизації № 35210063057855 в ДКСУ, одержувач – 
Регіональне відділення Фонду по Львівській області, Закарпатській 
та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Дер-
жавна казначейська служба України, МФО 820172, адреса: 01601, 
м. Київ, вул. Бастіонна, 6 протягом 30 днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Оператор електронного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розра-

хунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків опера-
торів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 

Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 
79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, теле-
фон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонального відділення 
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня 
перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 
розміщується на сайті регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі:

UA-AR-P-2018-07-25-000024-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 720,64 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 860,32 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 860,32 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про 
проведення в електронній торговій системі продажу на 
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації: окремого 
майна – будівлі пилорами площею 219,5 м2 за адресою: 
Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, присілок 
Солтиси, 753 Г, що перебуває на балансі Відокремленого 
підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з 
ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана 
компанія «Укрвуглереструктуризація»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  будівля пилорами площею 219,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 80086, Львівська обл., Сокальський 

р-н, с. Сілець, присілок Солтиси, 753Г .
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля площею 219,5 м2, 

розташована на території шахти «Візейська», потребує ремонту; 
фундамент – бетонні блоки; стіни і перегородки цегляні; перекрит-
тя – збірні залізобетонні плити; покрівля – азбестоцементні листи; 
підлога – дерев’яна, бетонна стяжка; вікна, двері – відсутні; інженерне 
обладнання – відсутнє. Рік побудови – орієнтовно 1960 роки.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.

Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Західно-Українська 
виконавча дирекція з ліквідації шахт» Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація». Код ЄДРПОУ 
39257791.

Адреса балансоутримувача: 45400, Волинська обл., м. Ново-
волинськ, вул. Сокальська, адмінбудинок шахти № 2 «Нововолин-
ська».

Контактна особа – Акатов Сергій Валентинович, директор Від-
окремленого підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція 
з ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія 
«Укрвуглереструктуризаці» (03344) 24-987.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 30 серпня  

2019 року, час проведення визначається електронною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та Порядку проведення електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні 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.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання за-
яви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електро-
нної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує 
реєстраційний та гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – будівля пилорами площею 
219,5 м2 за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, 
присілок Солтиси, 753 Г, що перебуває на балансі Відокремленого 
підрозділу «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструк-
туризація», здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 
(зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 181 200,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 90 600,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 90 600,00 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 18 120,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 060,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 9 060,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 

на участь в аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
в розмірі 20 %.

Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в 
сумі 1 500,00 грн (одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ на 
рахунок органу приватизації № 35210063057855 в ДКСУ, одержувач – 
Регіональне відділення Фонду по Львівській області, Закарпатській 
та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Дер-
жавна казначейська служба України, МФО 820172, адреса: 01601, 
м. Київ, вул. Бастіонна, 6 протягом 30 днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Оператор електронного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розра-

хунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37187500157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № 37314031057855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків опера-
торів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 

Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса: 
79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, теле-
фон для довідок (032)261-62-14. Час роботи регіонального відділення 
з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня 
перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 
розміщується на сайті регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі:

UA-AR-P-2018-07-25-000021-1.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 812,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 906,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 906,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації окремого майна – 
будівлі сауни та їдальні загальною площею 287,8 м2,  
що знаходиться за адресою: 35740, Рівненська область, 
Здолбунівський район, смт Мізоч, вул. Острозька, 1,  
що перебуває на балансі ТзОВ «Здолбунів Райагрохім»,  
код за ЄДРПОУ 05490523

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  будівлі сауни та їдальні загальною площею 
287,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35740, Рівненська область, Здолбу-

нівський район, смт Мізоч, вул. Острозька, 1.
Балансоутримувач: ТзОВ «Здолбунів Райагрохім», код за  

ЄДРПОУ 05490523.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 35740, 

Рівненська область, Здолбунівський район, смт Мізоч, вул. Ост-
розька, 1а.

Відомості про об’єкт приватизації:
двоповерхова цегляна будівля загальною площею 287,8 м2. Об’єкт 

приватизації розташований в периферійній частині населеного пунк-
ту. Будівля тривалий час не експлуатується, обладнання – відсутнє, 
стан утримання – незадовільний.

Будівля сауни та їдальні загальною площею 287,8 м2 розташова-
на на земельній ділянці, яка обліковується землями запасу земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 26 серпня  

2019 року, час проведення визначається електронною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних про-
позицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню про-
ведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електро-
нного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви 
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної 
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує ре-
єстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропо-
нувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний 
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної 
згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за на-
явності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу 
на електронному аукціоні без умов – 21 242,48 грн (двадцять 
одна тисяча двісті сорок дві гривні 48 коп.).

Розмір гарантійного внеску – 2 124,25 грн (дві тисячі сто двадцять 
чотири гривні 25 коп.)

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 
зниженням стартової ціни – 10 621,24 грн (десять тисяч шістсот 
двадцять одна гривня 24 копійки).

Розмір гарантійного внеску – 1062,12 грн (одна тисяча шістдесят 
дві гривні 12 копійок).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 10 621,24 грн (десять тисяч шіст-
сот двадцять одна гривня 24 копійки).

Розмір гарантійного внеску – 1062,12 грн (одна тисяча шістдесят 
дві гривні 12 копійок).

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної 
заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
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Переможець аукціону сплачує ціну продажу об’єкта з урахуванням 
ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта в розмірі 
20 %, протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стар-
тової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про при-
ватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація

1. Оператор електронного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розра-

хунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 
42956062;

Рахунок № 37185048141358 (для перерахування реєстраційно-
го внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

МФО 820172, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37318090041358 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України 

м. Київ,
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків опера-
торів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними 
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташуван-
ня, звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 
26-25-56, телефони для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час 
роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса 
електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.

Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 

розміщується на сайті регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підляга-
тиме внесенню учасником у разі визнання його переможцем елек-
тронного аукціону, встановлюється в договорі між оператором елек-
тронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу 
першого пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). 
Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем елек-
тронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування 
органом приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації 
в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
нального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях 
від 17 липня 2019 р. № 45 (протокол № 1 засідання аукціонної комісії 
з продажу об’єкта приватизації).

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі ID:

UA-AR-P-2019-01-03-000015-1.
Період між аукціоном:
період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стар-

тової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від 
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про при-
ватизацію об’єкта);

аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 212,42 грн (двісті два-
надцять гривень 42 копійки);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
106,21 грн (сто шість гривень 21 копійка);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) – 106,21 грн (сто шість гривень 21 
копійка).

Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-
ЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майдан-
чик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення продажу на електронному аукціоні з 
умовами об’єкта малої приватизації державної власності 
соціально-культурного призначення – «Оздоровчий табір 
«Фрегат», який розташований за адресою: Херсонська 
область, Білозерський район, с. Кізомис, вул. Набережна

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  «Оздоровчий табір «Фрегат».
Балансоутримувач: Херсонська філія державного підприєм-

ства «Адміністрація морських портів України», код за ЄДРПОУ 
38728533.

Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, Білозерський 
район, с. Кізомис, вул. Набережна.

Інформація про об’єкт: об’єкт складається з: артезіанської сверд-
ловини № 7, будівлі адмінкорпусу, будівлі складів, будівлі спального 
корпусу, будівлі харчоблоку, дизельної, душової, ізолятору, каналіза-
ційної насосної станції, насосної станції, навісів металевих, навісу для 
збереження вугілля, навісу для іграшок, овочевого цеху, пральні, пра-
сувальної, приміщення для збереження овочів (склад), причалу в піо-
нерському таборі № 14, прожекторної щогли № 10, радіовузла (клуб з 
естрадою), радіовузла (бібліотека з навісом), складу ПММ, спального 
корпусу, спального корпусу «Лукомор’є», туалетів, умивальника, бе-
сідок, альтанок малих, альтанки подвійної, воріт металевих № 1, 2, 
3, 4, 23, КНС № 11, навісу літнього, навісів пляжних, грибків пляжних 
№ 15-22, пожежної ємкості № 8, огорожі № 6, ємкості № 13, насосної 
пожежної станції, огорожі КНС № 12, стели «Фрегат» № 9.

Будівлі та споруди розташовані на огородженій території.  
З 30.01.2018 перебуває в оренді (строк дії договору оренди: до 
12.02.2020).

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор-

мі буде проведено 29.08.2019. Час проведення аукціону визна-
чається електронною торговою системою автоматично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електро-
нного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування за адре-
сою: Херсонська область, Білозерський район, с. Кізомис, вул. Набе-
режна. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що 
стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно 
звертатися в робочі дні до Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. 
Севастополі за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47. Телефон 
для довідок: (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами: 
11 101 580,82 грн (одинадцять мільйонів сто одна тисяча п’ятсот 
вісімдесят гривень 82 копійки).

Розмір гарантійного внеску: 1 110 158,08 грн (один мільйон сто 
десять тисяч сто п’ятдесят вісім гривень 08 копійок).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням 

стартової ціни: 5 550 790,41 грн (п’ять мільйонів п’ятсот п’ятдесят 
тисяч сімсот дев’яносто гривень 41 копійка).

Розмір гарантійного внеску: 555 079,04 грн (п’ятсот п’ятдесят 
п’ять тисяч сімдесят дев’ять гривень 04 копійки).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом 

покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 5 550 790,41 грн (п’ять мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч 
сімсот дев’яносто гривень 41 копійка).

Розмір гарантійного внеску: 555 079,04 грн (п’ятсот п’ятдесят 
п’ять тисяч сімдесят дев’ять гривень 04 копійки).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 відсотків.

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь 
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного 
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного 
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім бан-
ків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), 
на рахунок оператора електронного майданчика, через який пода-
ється заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення 
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика 
через касу відділення банку.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу при-

ватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку 
на додану вартість не пізніше 30 днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу.

2. Покупець зобов’язаний протягом здійснення органом при-
ватизації контролю за виконанням умов продажу договору купівлі-
продажу зберігати профіль діяльності об’єкта приватизації.

3. Договір оренди зберігає чинність для нового власника привати-
зованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об’єкта 
державного майна є орендар, дія відповідного договору припиняєть-
ся з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.

4. Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу здій-
снюється органом приватизації не більше 5 (п’яти) років.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реє-
страційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт.

Оператор електронного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі

в національній валюті:
Рахунок № 37184000001233 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: 25305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиб-

банк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі (просп. Уша-
кова, 47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44).
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Хер-
сонській області, АРК та м. Севастополі від 22.07.2019 № 419 «Про 

затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації державної 
власності соціально-культурного призначення «Оздоровчий табір 
«Фрегат».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-26-000116-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних 
днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення 
про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 111 015,81 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аук-

ціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій: 55 507,90 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-
дяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майдан-
чика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення продажу на електронному аукціоні з 
умовами об’єкта малої приватизації – єдиного майнового 
комплексу державного підприємства «Державне науково-
виробниче підприємство «Винконсервпроект»  
за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 124

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «Державне науково-виробниче 
підприємство «Винконсервпроект».
Балансоутримувач: державне підприємство «Державне науково-

виробниче підприємство «Винконсервпроект».
Код за ЄДРПОУ: 14141394.
Місцезнаходження об’єкта:  вул.  Богородицька,124, 

м. Херсон,73025.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): від-

сутні.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД -71.11 –; діяльність 

у сфері архітектури.
Інформація про об’єкт: об’єкт розташований в багатоповерховому 

житловому будинку. До складу ЄМК підприємства входять нежитлові 
приміщення першого поверху загальною площею 256,9 м2; нежитлові 
приміщення підвалу загальною площею 291,6 м2, електронне облад-
нання (20 од.) та інші ТМЦ (85 од.).

На все нерухоме майно ДП «ДНВП «Винконсервпроект» накла-
дений арешт, нежитлові приміщення підприємства перебувають в 
податковій заставі.

Дані про земельну ділянку: відсутні.
Договори оренди щодо єдиного майнового комплексу державного 

підприємства або його частини не укладалися.
Основні показники діяльності підприємства: за останні три роки 

та останній звітний період підприємство не здійснює господарську 
діяльність.

Баланс активів і пасивів:1 720,5 тис. грн, кредиторська заборго-
ваність: 128,7 тис. грн (станом на 31.12.2018).

Середньооблікова чисельність працівників: 1 особа.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: 

викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне се-
редовище не здійснюються, відходи на території підприємства не 
утворюються і не зберігаються.
2. Інформація про електронний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній фор-

мі буде проведено 29.08.2019. Час проведення аукціону визна-
чається електронною торговою системою автоматично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначен-
ня додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, 
що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електро-
нного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування за 
адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 124. Для можливості огля-
ду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта прива-
тизації, потенційним покупцям необхідно звертатися в робочі дні до 
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській 
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адре-
сою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47. Телефон для довідок: (0552)  
22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підпри-
ємства «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсер-
впроект» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію 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 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсервпро-
ект» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про привати-
зацію державного і комунального майна» у випадках, передбаче-
них законодавством про захист економічної конкуренції, покупець 
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України 
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність акти-
вів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концен-
трацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу 
на концентрацію встановлюється законодавством про захист еко-
номічної конкуренції.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту при-
значення дати аукціону електронною торговою системою до закінчен-
ня кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами: 
1 720,5 тис. грн (один мільйон сімсот двадцять тисяч п’ятсот грн).

Розмір гарантійного внеску: 172,05 тис. грн (сто сімдесят дві ти-
сячі п’ятдесят грн).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням 

стартової ціни: 860,250 тис. грн (вісімсот шістдесят тисяч двісті 
п’ятдесят грн).

Розмір гарантійного внеску: 86,025 тис. грн (вісімдесят шість ти-
сяч двадцять п’ять грн).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
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Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 860,250 тис. грн (вісімсот шістдесят тисяч двісті 
п’ятдесят грн).

Розмір гарантійного внеску: 86,025 тис. грн (вісімдесят шість ти-
сяч двадцять п’ять грн).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 відсотків.

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь 
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного вне-
ску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного по-
купця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків 
держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфе-
рі протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на 
рахунок оператора електронного майданчика, через який подається 
заява на участь у приватизації. Не допускається сплата гарантійного 
внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора 
електронного майданчика через кассу відділення банку.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець сплачує на відповідний поточний рахунок органу при-

ватизації ціну продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку 
на додану вартість не пізніше 30 днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу.

2. Покупець зобов’язаний протягом здійснення органом при-
ватизації контролю за виконанням умов продажу договору купівлі-
продажу зберігати види діяльності підприємства відповідно до чин-
ного законодавства, а саме:

71.11. Діяльність у сфері архітектури (основний);
71.12. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 

послуг технічного консультування в цих сферах;
74.90. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
41.20. Будівництво житлових і нежитлових будівель.
3. Покупець зобов’язаний сплатити усі борги підприємства (із 

заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської 
заборгованості підприємства тощо), які будуть визначені на дату 
підписання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, до но-
таріального посвідчення договору купівлі-продажу.

4. Покупець стає правонаступником прав і обов’язків підпри-
ємства.

5. У встановленому чинним законодавством порядку покупець 
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію припинення держав-
ного підприємства ДП «Державне науково-виробниче підприємство 
«Винконсервпроект», приватизованого шляхом продажу його ЄМК, 
протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.

6. Новий власник зобов’язаний надавати можливість представни-
кам ОСББ «Асканія», створеного мешканцями житлового будинку, в 
якому розташований об’єкт приватизації, без перешкод потрапляти 
до підвальних приміщень, в яких проходять комунікації, для забез-
печення належного функціонування житлового будинку.

7. Покупець зобов’язаний використовувати нежитлові приміщен-
ня, які входять до складу підприємства, відповідно до вимог Закону 
України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» 
від 29.11.2001 № 2866-ІІІ, Закону України «Про особливості здійснен-
ня права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 
№ 417-VIII та іншого законодавства України з питань утримання та 
управління багатоквартирним будинком.

8. Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу здій-
снюється органом приватизації не більше 5 (п’яти) років.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-
ня та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реє-
страційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт.

Оператор електронного майданчика здійснює перераху-
вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі

в національній валюті:
Рахунок № 37184000001233 (для перерахування реєстраційно-

го внеску)
Рахунок № 37317082001233 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в 

Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: 25305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиб-

банк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: 25305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, від-

критих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-
ційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 
47, 2-й поверх, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-44-44).
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Хер-
сонській області, АРК та м. Севастополі від 08.04.2019 № 216 «Про 
затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації – єдиного 
майнового комплексу державного підприємства «Державне науково-
виробниче підприємство «Винконсервпроект».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-25-000025-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 

стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних 
днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення 
про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 17,205 тис. грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аук-

ціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій: 8,603 тис. грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-
дяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майдан-
чика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Черкаській області про проведення в електронній 
торговій системі продажу на аукціоні з умовами  
об’єкта малої приватизації державної власності 
незавершеного будівництва – 68-квартирний  
житловий будинок

1. Інформація про об’єкт приватизації
На h зва об’єкта: незавершене будівництво – 68-квартирний 
житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: 19723, Черкаська обл., Золотоніський 

р-н, с. Піщане, вул. Шеремета Руслана, 100Г.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт незавершеного будів-

ництва розташований в центрі села Піщане Золотоніського району 
Черкаської області. Загальна площа забудови – 2104,2 м2, об’єм –  
16 152,0 м3. Початок будівництва – 1991 рік, не законсервований.

Об’єкт незавершеного будівництва складається з 3 блоків.
Перший блок – збудовано 5 поверхів з дахом, стіни цегляні, про-

ведені внутрішні роботи (штукатурка, побілка), мають незадовільний 
стан. Частково пошкоджені мережі електроосвітлення. В межах 1-го – 
5-го поверхів частково встановлені віконні та дверні коробки. Віконні 
рами й двері полотна відсутні. Зовнішні стіни облицьовані кахелем, 
який місцями відпав.

Другий блок – панельна 2-під’їзна споруда, збудовано 3 поверхи, 
панелі частково перекриті.

Третій блок – 5-поверхова цегляна будівля на 1 під’їзд, покрівля 
не облаштована, внутрішні роботи не проведені, вікна та двері від-
сутні.

Будівельна готовність: 37 % – 63 %. Фізичний знос: 39% – 50 %.
Право власності на об’єкт нерухомості зареєстровано за держа-

вою в особі Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Черкаській області відповідно до витягу з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 
03.09.2018, реєстраційний номер об’єкта: 180254971215, дата дер-
жавної реєстрації 21.08.2018.

Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташова-

ний на земельній ділянці загальною площею 0,4531 га забудованих 
земель загального користування, яка надана в оренду терміном на 
49 років ТОВ «Селекційний племзавод «Золотоніський».
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 30 серпня  

2019 року, час проведення визначається електронною торговою 
системою автоматично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться 
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» та Порядку проведення електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити за-
криту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з мо-
менту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в 
електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку при-
йняття заяв на участь в електронному аукціоні закритих цінових 
пропозицій.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються 
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціо-
ні 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.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти 
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви 
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної 
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реє-
страційний та гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, 
не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової 
ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні 
із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 828 750,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 414 375,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 414 375,00 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 82 875,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 41 437,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 41 437,50 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
в розмірі 20 %.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви 
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної 
заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1) розібрати об’єкт незавершеного будівництва та впорядкувати 

земельну ділянку, у тому числі будівельний майданчик, протягом двох 
років з моменту підписання акта передачі;

2) під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва 
забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічних 
норм, Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища»;

3) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний опла-
тити вартість надання послуг з оцінки об’єкта приватизації (дого-
вір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації, крім єдиного 
(цілісного) майнового комплексу, пакета акцій, частки, паю від 
01.04.2019 № 01) в сумі 4 500,00 грн (чотири тисячі п’ятсот гри-
вень 00 копійок) на розрахунковий рахунок: № 35217078002036 
в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, 
код ЄДРПОУ 21368158, одержувач: Регіональне відділення Фонду 
по Черкаській області.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перераху-

вання гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Черкаській області
Рахунок № 37180028002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування: 
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Піщане, вул. Шеремета Русла-
на, 100Г, звернувшись до організатора аукціону.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Черкаській області. Адреса: 
18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, теле-
фон для довідок (0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення 
з 9.00 до 18.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня 
перерва з 13.00 до 14.00. Контактна особа: Заставенко Євдокія Ма-
карівна. Адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua.

Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного 
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого 
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні 
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робо-
чих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Черкаській 
області від 23.07.2019 № 14-НБ «Про затвердження умов продажу 
об’єкта приватизації та протоколу № 2 засідання аукціонної комісії 
від 23.07.2019».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній 
торговій системі:

UA-AR-P-2019-01-03-000004-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою 
системою про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 8 287,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 143,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 4 143,75 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРО-

ЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати 
електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповід-
ний договір.

прийнято рішення  
про приватизацію

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та 
м. Севатополі від 30.07.2019 № 427 прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта малої приватизації державної влас-
ності: «Комплекс споруд підсобного господарства «ВЕРБКА» 
(теплиці)», який перебуває на балансі ПАТ «Херсонводбуд» 
(код ЄДРПОУ 01036483) та розташований за адресою: вул. 
Шабська, 52, с. Виноградне, Голопристанський район, Хер-
сонська область.

ХАРКІВСЬКА,  
ДОНЕЦЬКА та ЛуГАНСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про 
приватизацію
 Наказом Управління забезпечення реалізації повно-

важень у Луганській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях від 19.07.2019 №13-12 внесено зміни до наказу 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Луганській області від 04.07.2018 № 224 «Про приватизацію 
об’єкта», а саме: назву об’єкта державної власності викладе-
но у такій редакції: «Комплекс приміщень у складі: нежитлова 
будівля загальною площею 554,4 м2, сарай загальною площею 
23 м2, сарай загальною площею 6,2 м2, вбиральня загальною 
площею 22,6 м2, гараж загальною площею 65,1 м2». 


 Наказом Управління забезпечення реалізації повно-

важень у Луганській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях від 29.07.2019 №13-29 прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
автомобіль ЗАЗ-LANOS (р/н ВВ4400СВ) за адресою: Луганська 
область, м. Сєверодонецьк, вул. Партизанська, 12. Балансоу-
тримувач – Управління Державної міграційної служби України 
в Луганській області (код за ЄДРПОУ 37851432).

Продовження рубрики на стор. 19
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Управління орендних відносин, 
т. 200-34-39о р е н д а

оГолоШеННЯ про Намір передати державНе майНо в ореНду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ВІННИЦЬКІЙ та ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України 

38872673, Вінницьке обласне відділення (філії) Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, 21050,  
м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 3, тел. (0432) 67-07-47

Нерухоме майно – нежитлові вбудова-
ні приміщення одноповерхової будівлі 
торгово-складських приміщень (літ. Г) 

– 21050, м. Вінниця, вул. Кня-
зів Коріатовичів (колишня 
Свердлова), 3 

126,0 633 150,00 2 роки 364 дні Розміщення складського приміщення

2 Міністер-
ство юстиції 
України 

08562594, державна установа «Вінницька виправна колонія (№ 86)», 
21000, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26, тел. (0432) 27-55-18 

Нерухоме майно – нежитлові вбудо-
вані приміщення у прим. № 3 на 2-му 
поверсі будівлі КПП і штабу (літ. А) 

08562594.1.ШХЧЮХП134 21000, м. Вінниця, вул. При-
вокзальна, 20 

45,0 292 815,00 2 роки 11 місяців Розміщення працівників державного підприєм-
ства «Підприємство Державної кримінально-
виконавчої служби України (№ 86)»

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, Регіональне 
відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і 
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

 1 Міністерство освіти 
і науки України

02070803, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 
вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-89-30

Приміщення на 4-му поверсі лабора-
торного корпусу

 02070803.1. ЕЖЮ-
ФАЦ065

вул. Свободи, 36, м. 
Хмельницький, 29000

 34,4  194 200,00  2 роки  Надання додаткових освітніх послуг

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно 
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ,  ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 4, тел. (056) 745-31-56

Нежитлове вбудоване 
приміщення технічного 
поверху

02070766.2. РМБЧЧФО24 м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 13-15

3,0 41 607,00 До 3 років Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари (питної води) 

2 Міністерство осві-
ти і науки України

02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, 
просп. Гагаріна, 4, тел. (056) 745-31-56

Нежитлове вбудоване 
приміщення 

02070766.2. РМБЧЧФО23 м. Дніпро, вул. 
В. Винниченка,1а

3,0 38 052,00 До 3 років Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари (питної води) 

3 Міністерство осві-
ти і науки України

02070743, Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка», м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, тел. (056) 
744-62-19

Нежитлове вбудоване 
приміщення

м. Дніпро, просп. 
Д. Яворницького, 19

19,8 228 600,00 2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню по-
слуг із ксерокопіювання документів 

4 Міністерство осві-
ти і науки України

02066747, Дніпровський національний університет імені О. Гонча-
ра, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-01

Частина нежитлового 
вбудованого примі-
щення

м. Дніпро, просп. 
Гагаріна,38, гурто-
житок № 2

 2,5 26 660,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове об-
слуговування населення (пральня самообслуговування) 

5 Міністерство осві-
ти і науки України

01116130, Дніпропетровський національний університет заліз-
ничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. 
Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47

Частина нежитлового 
вбудованого примі-
щення

01116130.1.ЯОЧПКЧ082 м. Дніпро, вул. Ла-
заряна, 2, гуртожи-
ток № 3

3,0 34 230,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі 
товари (питна вода)

6 Міністерство осві-
ти і науки України

01116130, Дніпропетровський національний університет заліз-
ничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. 
Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47

Частина нежитлового 
вбудованого примі-
щення

01116130.1.ЯОЧПКЧ084 м. Дніпро, вул. Ла-
заряна, 2, гуртожи-
ток № 5

3,0 33 375,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі 
товари (питна вода)

7 Міністерство осві-
ти і науки України

01116130, Дніпропетровський національний університет заліз-
ничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро, вул. 
Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47

Частина нежитлового 
вбудованого примі-
щення

01116130.1.ЯОЧПКЧ079 м. Дніпро, вул. Ла-
заряна, 2, гуртожи-
ток № 2

3,0 33 266,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі 
товари (питна вода)

8 Міністерство осві-
ти і науки України

02070758, Державний вищий навчальний заклад «Український 
державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 8, тел. (0562) 47-46-70

Нежитлове вбудоване 
приміщення

м. Дніпро, вул. 
Набережна Пере-
моги, 40

 12,0 177 261,00 2 роки 11 місяців Розміщення: торговельних об’єктів з продажу поліграфічної про-
дукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що 
призначається для навчальних закладів; ксерокопіювальної техніки 
для надання послуг населенню із ксерокопіювання 

9 Міністерство осві-
ти і науки України

00193387, Дніпровський індустріальний коледж, м. Дніпро, 
просп. Сергія Нігояна, 55, тел. (056) 767-71-46

Нежитлове вбудоване 
приміщення

00193387.1УФЮКХС001 м. Дніпро, просп. 
Сергія Нігояна, 55

 268,1 849 226,00 2 роки 11 місяців Розміщення видавництва друкованих засобів інформації та видав-
ницької продукції, що друкується українською мовою, та з метою 
розміщення офіса

10 Міністерство осві-
ти і науки України

25004849, Державний навчальний заклад «Дніпровський 
транспортно-економічний коледж», м. Дніпро, вул. Трудових Ре-
зервів, 4, тел. (056) 720-92-39

Частина даху та нежит-
лове приміщення

25004849.1АААККД409 м. Дніпро, вул. Тру-
дових Резерів, 4

 15,2; 
14,0 

215 709,00 2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, 
які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів 
та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до 
Інтернету

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди 
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Тел.: 744-34-54, 744-34-52.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господар-
ства України

2497677, Івано-Франківська філія державного підприємства 
Українського державного науково-дослідного інституту проекту-
вання міст «Діпромісто» ім. Ю. Білоконя, тел. (0342) 53-10-49

Приміщення на 1-му 
поверсі адмінбудівлі

02497720.4. АААДДЛ218 Івано-Франківська обл., 
м. Івано-Франківськ, 
вул. І. Франка, 4

 76,05  1 029 350,00 
станом на 31.05.2019

 2 роки 11 місяців Розміщення офіса (17,55 м2) та роз-
міщення суб’єкта господарювання, що 
здійснює проектні роботи (58,5 м2)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення Фонду по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, відділ орендних відносин, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди 
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без  ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Національна 
поліція України

40108720, Головне управління Національної по-
ліції в Тернопільській області, 46001, вул. Вало-
ва, 11, м. Тернопіль, тел. (0352) 27-15-64

Частина даху нежитлової будівлі «А» – 
30,0 м2, частина фасаду нежитлової бу-
дівлі «А» –18,0 м2 та площадки – 14,5 м2

40108720.1.МХГГЕЧ050 вул. Горбачевського,1а, 
м. Чортків, Тернопільська обл.

62,5 143 310,00 2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів та про-
вайдерів телекомунікацій, які надають послуги мобільного 
зв’язку та доступу до Інтернету

2 Національна 
поліція України

40108720, Головне управління Національної по-
ліції в Тернопільській області, 46001, вул. Вало-
ва, 11, м. Тернопіль, тел. (0352) 27-15-64

Частина даху адміністративного будинку 40108720.1.ТДЕЮЕЕ036 вул. Д. Галицького, 112, 
смт Підволочиськ, Підволочись-
кий р-н, Тернопільська обл.

87,25 137 450,00 2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів та про-
вайдерів телекомунікацій, які надають послуги мобільного 
зв’язку та доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, Управління забезпечення реалізації повноважень 
у  Тернопільській області Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та 
місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирсько-
го термінала «D (інв. № 47578); частина приміщення № 
278 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D (інв. 
№ 47578); частина приміщення № 226 на 3-му поверсі 
пасажирського термінала «D (інв. № 47578)

– Київська обл., 
м. Бориспіль, 
Аеропорт

2,0; 
2,0; 
2,0

581 400,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкоматів

2 Державна служба 
України з питань гео-
дезії, картографії та 
кадастру

39817550, Головне управління держгеока-
дастру у Київській області, 03115, м. Київ, 
вул. Серпова, 3/14, тел. (044) 409-23-35

Нежитлові приміщення 39817550.2.ХЮШМЕЮ039 Київська обл., 
м. Яготин, вул. 
Незалежнос-
ті, 108

148,8 613 000,00 2 роки 364 дні Розташування резервного центру обробки даних

3 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Приміщення № 47 на 2-му поверсі будівлі пасажирсько-
го термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій 
(інв. № 47570)

– Київська обл., 
м. Бориспіль, 
Аеропорт

30,9 2 219 680,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень 
операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомо-
го (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів теле-
комунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

4 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Приміщення № 68 на 1-му поверсі будівлі пасажирсько-
го термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій 
(інв. № 47570)

– Київська обл., 
м. Бориспіль, 
Аеропорт

13,6 1 096 800,00 2 роки 11 місяців Розміщення виробничого персоналу

5 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Частина твердого покриття (зона 10 під віадуком термі-
нала «D», інв. № 47834) (лот 1)

– Київська обл., 
м. Бориспіль, 
Аеропорт

6,0 29 000,00 10 років Розміщення МАФ з реалізації продуктів загального 
(швидкого) харчування з правом продажу товарів під-
акцизної групи

6 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Частина твердого покриття (зона 10 під віадуком термі-
нала «D», інв. № 47834) (лот 2)

– Київська обл., 
м. Бориспіль, 
Аеропорт

6,0 29 000,00 10 років Розміщення МАФ з реалізації продуктів загального 
(швидкого) харчування з правом продажу товарів під-
акцизної групи
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Продовження таблиці

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

7 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Приміщення № 4 на 1-му поверсі пасажирського тер-
мінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. 
№ 47570)

– Київська обл., 
м. Бориспіль, 
Аеропорт

4,1 347 600,00 2 роки 11 місяців Розміщення відділення банку (з правом здійснення об-
міну валют)

8 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Приміщення № 10 на 1-му поверсі будівлі пасажирсько-
го термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій 
(інв. № 47570)

– Київська обл., 
м. Бориспіль, 
Аеропорт

4,1 357 750,00 2 роки 11 місяців Розміщення пункту прокату автомобілів

9 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Частина приміщення № 1 на 1-му поверсі будівлі па-
сажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких 
конструкцій (інв. № 47570)

– Київська обл., 
м. Бориспіль, 
Аеропорт

2,0 167 085,00 2 роки 11 місяців Розміщення термінала самообслуговування з прийому 
готівкових коштів

10 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Частина приміщення № 1 на 1-му поверсі будівлі па-
сажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких 
конструкцій (інв. № 47570); частина приміщення № 1 
на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з 
швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570)

– Київська обл., 
м. Бориспіль, 
Аеропорт

2,0; 
2,0

334 170,00 2 роки 11 місяців Розміщення банкоматів

11 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Частина приміщення № 62 на 2-му поверсі пасажир-
ського термінала «D»; частина приміщення № 62 на 
2-му поверсі пасажирського термінала «D» 

– Київська обл., 
м. Бориспіль, 
Аеропорт

2,0; 
2,0

387 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення вендінгових автоматів

12 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бо-
риспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22

Частина приміщення № 4.2.83, приміщення № 67-73, 
частина приміщення № 75 на 4-му поверсі пасажир-
ського термінала «D» (інв. № 47578)

– Київська обл., 
м. Бориспіль, 
Аеропорт

150,4 4 897 473,00 До 30.01.2029 Розміщення додаткових приміщень з метою забезпечен-
ня діяльності залу очікування пасажирів бізнес-класу

13 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеро-
порт «Бориспіль», 08300, Київська 
обл.,  Бориспільський р-н, с. Гора, 
вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281-74-96, 
281-70-22

Частина приміщення № 427  на 1-му поверсі пасажир-
ського термінала «D» (інв.№ 47578); частина приміщен-
ня № 427  на 1-му поверсі пасажирського термінала 
«D» (інв.№ 47578); частина приміщення № 358 на 2-му 
поверсі пасажирського термінала «D» (інв.№47578)

– Київська обл.,  
м. Бориспіль, 
Аеропорт

102,0; 
50,0; 
54,3

15 051 782,00 До 11.06.2034 Розміщення  офісних та допоміжних приміщень

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду по Київській області, 
тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
інфраструктури 
України

33073442, Державне підприємство «Міжнародний 
аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», аеро-
порт ЦA, вул. Любінська, 168, м. Львів, 79000, тел. 
(032) 229-82-16

Нежитлове приміщення на 3-му поверсі в новому 
аеровокзалі ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицько-
го» під літерою «Б-3» 

– Аеропорт ЦA, вул.
Любінська, 168, 
м. Львів, 79000

113,0 3 035 000,00 
станом на 30.04.2019

10 років Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів під-
акцизної групи

2 Міністерство 
інфраструктури 
України

33073442, Державне підприємство «Міжнародний 
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», 79000, 
м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-80-34 

Частина нежитлового приміщення на 1-му повер-
сі у будівлі під літерою «Б-3», новий аеровокзал 
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»

Інформація відсутня м. Львів, вул. 
Любінська,168

4,0 115 565,00 
станом на 28.02.2019

2 роки 11 місяців Розміщення пункту оренди автомобілів (інше викорис-
тання)

3 Міністерство 
інфраструктури 
України

33073442, Державне підприємство «Міжнародний 
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького», 79000, 
м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-80-34 

Частина нежитлового приміщення – кімн. № 11 
на 1-му поверсі нежитлової будівлі під літерою 
«РЦ-1» – адміністративна будівля ВДСП і АБ ДП 
«МА «Львів» ім. Данила Галицького»

Інформація відсутня м. Львів, вул. 
Любінська,168

22,0 373 878,00 
станом на 28.02.2018

2 роки 11 місяців Розміщення транспортного підприємства з перевезення 
пасажирів, а саме: розміщення лінійної станції з техніч-
ного обслуговування повітряних суден

4 Міністерство 
інфраструктури 
України

33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. 
Данила Галицького», м. Львів, Аеропорт ЦА, тел. 
(032) 229-82-16

Частина нежитлового приміщення на 3-му повер-
сі у нежитловій будівлі під літерою «Б-3», новий 
аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»

Інформація відсутня м. Львів, вул.
Любінська,168

4,54 134 850,00 
станом на 31.03.2019

2 роки 11 місяців Розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, 
лінз, скелець

5 Міністерство освіти 
і наки України

02071010, Національний університет «Львівська 
політехніка», 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,  
тел.: (032) 258-21-11, 237-49-93 

Нежитлове приміщення 1-го поверху навчального 
корпусу № 36 НУ «Львівська політехніка»

02071010.5.ВИВЖХЯ090 м. Львів, просп. 
Чорновола, 57 

20,5 327 170,00 
станом на 30.04.2019

2 роки 364 дні Розміщення: 6,58 м2 – торговельний об’єкт з продажу 
непродовольчих товарів (канцтоварів); 3,46 м2 – надан-
ня комп’ютерних послуг (інше використання); 10,46 м2 
– ксерокопіювальної техніки для надання населенню 
послуг із ксерокопіювання документів

6 Державне агент-
ство автомобільних 
доріг України

25253009, Служба автомобільних доріг у Львів-
ській області, м. Львів, вул. Володимира Велико-
го, 54, тел. (0322) 63-20-33

Нежитлове вбудоване приміщення на 1-му по-
версі адмінкорпусу за адресою: м. Львів, вул. 
Володимира Великого, 54

25253009. 1123.
ЖТХЮРМ002

м. Львів, вул. Во-
лодимира Велико-
го, 54

20,1 271 796,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 364 дні Розміщення офіса 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один 
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична 

адреса, контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна  
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

20915546, ДП «НАЕК «Енергоатом», 
ВП «Южно-Українська АЕС», 55000, 
Миколаївська обл., м. Южноукра-
їнськ, тел. (05136) 4-22-22

Частина об’єктів бази Зуївського ДАЕМ, а саме: одноповерхова залізобетонна бу-
дівля складу; одноповерхова залізобетонна будівля майстерні; частина замощень 
зі спорудами, які складаються з частини бетонного замощення №І, щебневого за-
мощення №ІІІ, бетонного замощення №ІV, частини бетонних фундаментів № VІ та 
частини підкранових рейок №1

№24584661.9.ДЯМХКШ776; 
№24584661.9.ДЯМХКШ777; 
№24584661.9.ДЯМХКШ778.

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 27 

 204,6; 42,0; 
1273,5; 497,3; 
198,8; 135,7; 

 61 914,00; 17 969,00; 
29 900,00; 30 487,00; 
107 79,00; 7 080,00; 

2 роки 364 дні Розміщення виробничої 
бази (складів, майстерень)

2351,9; 
115 пог. м

158 129,00; 
25 236,00

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Регіональне відділення Фонду 
по Миколаївській області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із 
зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої 
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
інфраструктури 
України

01125672, ДП «Морський торговельний порт 
«Чорноморськ», 68801, Одеська обл., м. Чорно-
морськ, вул. Праці, 6

Частина стіни кабінету № 63 в будівлі митно-складського 
комплексу

01125672.2.РАЯИЮК1273 Одеська обл., м. Чор-
номорськ. вул. Тран-
спортна, 30

1,0 25 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаційної шафи

2 Міністерство 
інфраструктури 
України

01125672, ДП «Морський торговельний порт 
«Чорноморськ», 68801, Одеська обл., м. Чорно-
морськ, вул. Праці, 6

Критий склад (частина) та частина офісних приміщень в будівлі 
та споруді митно-складського комплексу № 11(27-а); будівля 
кам’яного складу № 27Б

– Одеська обл., м. Чор-
номорськ. вул. Тран-
спортна,  30, 30А

9 763,7 43 480 000,00 49 років 11 місяців Розміщення складу та офіса

3 Міністерство 
освіти і науки 
України

02071045, Одеський національний політехнічний 
університет, 65078, м. Одеса, просп. Шевченка, 1

Нежитлове приміщення студентського гуртожитку № 5 02071045.81ДЛСФЦХ 037 м. Одеса, вул. Марша-
ла Говорова, 11б

16,2 67 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення магазину-складу будівельних 
матеріалів, які будуть використані у буді-
вельних і ремонтних роботах університету

4 Міністер-
ство охорони 
здоров’я України

05480915, ДУ «Український науково-дослідний 
протичумний інститут ім. І.І. Мечникова» МОЗ 
України, 65003, м. Одеса, буд. Церковна, буд. 2/4

Відокремлена частина нежитлового приміщення технічного по-
верху та частина даху

– м. Одеса, вул. Церков-
на, 2/4

11,0 263 351,00 1 рік Розміщення радіотехнічного обладнання 
станції мобільного зв’язку

5 Міністерство 
інфраструктури 
України

01125672, ДП «Морський торговельний порт 
«Чорноморськ», 68801, Одеська обл., м. Чорно-
морськ, вул. Праці, 6

Частина прилеглої території при вході до адміністративно-
побутового будинку

01125672.2.РАЯИЮК1244 Одеська обл., м. Чор-
номорськ, с. Бурлача 
Балка, вул. Північна, 4

2,0 52 300,00 2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала попо-
внення рахунка

6 Державне агент-
ство водних ре-
сурсів України

Державний регіональний проектно-вишукувальний 
інститут «УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП»

Нежитлове приміщення 1-го поверху 9-поверхової будівлі ін-
ституту «УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП»

– м. Одеса, вул. Івана та 
Юрія Лип, 13

526,9 6 128 200,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює про-
даж товарів підакцизної групи

7 Міністерство 
інфраструктури 
України

01125672, ДП «Морський торговельний порт 
«Чорноморськ», 68001, Одеська обл., м. Чорно-
морськ, вул. Праці, 6

Склад м/грузів на причалі № 25 та частини покриття складмай-
данчика в районі колишньої винбази, яка складається із склад-
ського майданчика (№ 403 згідно з технічним паспортом) та 
частини бетонного покриття (VI згідно з технічним паспортом)

01125672.2.РАЯИЮК0461; 
01125672.2.РАЯИЮК1559

Одеська обл., м. 
Чорноморськ, вул. Су-
холиманська, 84; вул. 
Сухолиманська, 90 

12 576,9 15 210 000,00 10 років Інше використання (розвиток комплексу та 
перевалка вантажів)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіональне відділення Фонду по Одеській 
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ та ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний універ-
ситет», 87555, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університет-
ська, 7, тел.: (0629) 33-34-16, 52-99-24

Частина нежитлового вбудованого приміщення фойє 1-го по-
верху корпусу № 3

02070812.1. 
БДДМУФ012

Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, вул. Італійська, 
115

2,0 14 200,00 2 роки 9 місяців Розміщення торговельного автомата, 
що відпускає продовольчі товари

2 Міністерство осві-
ти і науки України

02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний універ-
ситет», 87555, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університет-
ська, 7, тел.: (0629) 33-34-16, 52-99-24

Частина нежитлового вбудованого приміщення фойє 1-го по-
верху будівлі учбового корпусу

02070812.9. 
БДДМУФ081

Донецька обл., м. Ма-
ріуполь, вул. Георгіїв-
ська, 69

2,0 13 200,00 2 роки 9 місяців Розміщення торговельного автомата, 
що відпускає продовольчі товари

3 Міністерство осві-
ти і науки України

38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний універ-
ситет», 84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19, 
тел. (06262) 3-23-54

Частина нежитлового вбудованого приміщення 1-го поверху 
будівлі навчального корпусу № 1

38177113.1. 
РЛФФИУ001

Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Уні-
верситетська, 12

2,0 12 200,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, 
що відпускає продовольчі товари

4 Міністерство осві-
ти і науки України

38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний універ-
ситет», 84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19, 
тел. (06262) 3-23-54

Частина нежитлового вбудованого приміщення – 2,0 м2 1-го 
поверху та частина нежитлового вбудованого приміщення – 
2,0 м2 2-го поверху головного корпусу (літ. А-7)

38177113.1. 
РЛФФИУ019

Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Ба-
тюка, 19

4,0 24 200,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, 
що відпускає продовольчі товари
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№ 
з/п 

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

5 Міністерство осві-
ти і науки України

38177113, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний універ-
ситет», 84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19, 
тел. (06262) 3-23-54

Частина нежитлового вбудованого приміщення 1-го поверху 
навчального корпусу № 2

38177113.1. 
РЛФФИУ010

Донецька обл., 
м. Слов’янськ, 
пров. Вчительський,1

2,0 12 200,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, 
що відпускає продовольчі товари

6 Міністерство осві-
ти і науки України

24462403, Азовський морський інститут Національного універ-
ситету «Одеська морська академія», 87517, Донецька обл.,  
м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 19, тел. (0629) 37-00-42

Нежитлове вбудоване приміщення 1-го поверху будівлі гур-
тожитку № 1 (літ. А-5)

01127799.3. 
ТЦАТШО094

Донецька обл., 
м. Маріуполь, 
просп. Будівельників,13

52,0 266 687,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи, у 
закладі освіти

7 Міністерство осві-
ти і науки України

02070812, Державний вищий навчальний заклад «Приазов-
ський державний технічний університет», 87555, Донецька 
обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, тел. (0629)  
33-34-16

Нежитлові вбудовані приміщення – 150,2 м2 2-го поверху та 
частина нежитлового вбудованого приміщення фойє – 7,5 м2 
1-го поверху учбового корпусу № 3

02070812.1. 
БДДМУФ012

Донецька обл., 
м. Маріуполь, 
вул. Італійська,115

157,7 712 000,00 2 роки 9 місяців Розміщення буфетів, що не здій-
снюють продаж товарів підакцизної 
групи, у закладі освіти

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів  приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональне відділення Фонду по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт 
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет бан-
ківської справи», вул. Андріївська, 1, м. Київ, тел. (044) 462-53-42

Приміщення на 2-му поверсі прибудови 
до учбового корпусу (кімната №14) 

34716922.3.ТСЯУСД008 вул. В. Чорновола, 164, м. Черкаси 15,68 69 500,00 2 роки  364 дні Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення 
за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, Регіональне відділення Фонду по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди 
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контак-

тний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

00493706, Національний університет біоресур-
сів і природокористування Ураїни, 03041, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15, тел. 527-82-42, факс 
257-71-55 

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення (1-й поверх учбового корпусу 
№ 6 громадського будинку літ. «А») 

– 03040, м. Київ, вул. Василь-
ківська, 17

87,84 1 723 000,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи, у навчальному закладі

2 Міністерство освіти 
і науки України

02070944, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Володимир-
ська, 60, тел. 239-33-33, факс 239-33-88 

Нерухоме майно – частина нежитло-
вого приміщення (8,0 м2 – частина 
технічного поверху та 12,0 м2 – части-
на даху будівлі гуртожитку № 15) 

– 03189, м. Київ, вул. Михай-
ла Ломоносова, 81

20,0 456 000,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців Розміщення: 8,0 м2  – технічних засобів; 12,0 м2 – 3 антенно-
фідерних пристроїв оператора телекомунікацій, який надає 
послуги рухомого (мобільного) зв’язку

3 Міністерство освіти 
і науки України

02070944, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, 01033, м. Київ, вул. Воло-
димирська, 60, тел. 239-32-94 

Нерухоме майно – частина нежит-
лового приміщення (частина стін на 
2-му, 5-му та 8-му поверхах будівлі 
гуртожитку № 18) 

– 03087, м. Київ, вул. Єреван-
ська, 14д

1,5 23 790,00 
станом на 31.06.2018

2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів оператора та провайдера теле-
комунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету

4 Міністерство еконо-
мічного розвитку і 
торгівлі України

37508596, Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України, 01008, м. Київ, вул. М. Грушев-
ського, 12/2, тел. (044) 253-93-94, факс (044) 
226-31-81 

Нерухоме майно – частина нежит-
лового приміщення на 2-му поверсі 
адміністративної будівлі, приміщен-
ня № 226 

37508596.2. ЮМ-
ЦУПР102

01103, м. Київ, бульв. 
Дружби Народів, 28

16,7 406 300,00 
станом на 30.04.2019

1 рік Розміщення фінансової установи

5 Міністерство охоро-
ни здоров’я України

40814998, Державної наукової установи «Україн-
ський інститут науково-технічної експертизи та 
інформації», 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180, 
тел. (044) 521-00-10, факс (044) 528-25-41 

Нерухоме майно – частина нежит-
лового приміщення на 9-му поверсі 
Лабораторного корпусу, літ «В»

40814998.1 ЮУЧПКХ160 03150, м. Київ, вул. Антоно-
вича, 180, літ. «В»

75,59 1 627 000,00 
станом на 31.05.2019

до 10 років Проведення наукової діяльності у сфері «Архітектури» (запо-
чаткування «НДІ архітектури») 

6 Міністерство освіти 
і науки України

02070884, ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана», 03068, 
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел.(044) 456-50-55 

Нерухоме майно-нежитлові приміщен-
ня на 1-му та 2-му поверсі студент-
ської  їдальні 

02070884.1ТДФСМД121 м. Київ, Вул. Дегтярівська, 
49, літера Б

339,0 5 156 850,00 
станом на 31.05.2019 

До 5 років Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи 

7 Міністерство освіти 
і науки України

02070884, ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана», 03068, 
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел.(044) 456-50-55 

Нерухоме майно – частина нежит-
лового приміщення на 2-му поверсі 
студентської їдальні 

02070884.1ТДФСМД121 м. Київ, вул. Дегтярівська, 
49, літера Б

54,0 756 300,00 
станом на 31.05.2019

До 5 років Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи

8 Міністерство со-
ціальної політики 
України

37567866, Міністерство соціальної політики Укра-
їни, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, тел. 
(044) 226-24-45, факс (044) 289-00-98

Нерухоме майно – частина нежитло-
вого приміщення

00013669.1. 
ЯРХСЖП003

01601, м. Київ, вул. Еспла-
надна, 8/10 (вестибуль на 
1-му поверсі адміністратив-
ної будівлі)

2,0 60 650,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата 

9 Генеральна проку-
ратура України 

02909996, Прокуратура Київської області, 01601, 
м. Київ, бульв. Лесі Українки, 27/2, факс (044) 
286-16-48

Нерухоме майно – частина нежитло-
вого приміщення

– 01601, м. Київ, бульв. Лесі 
Українки, 27/2 (на 1-му по-
версі будівлі, літера А)

2,0 55 400,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата 

10 Міністерство юстиції 
України 

00015622, Міністерство юсттиції України, 01001,  
м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 13, тел. 
(044) 271-15-29, факс (044) 271-17-83

Нерухоме майно – частина нежитло-
вого приміщення

00015622.2. АААГБД728 01025, м. Київ, пров. Риль-
ський, 10 (на 1-му поверсі 
будівлі, літера А)

2,0 67 800,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата 

11 Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України 

36282830, Державний концерн «Ядерне паливо», 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34, тел. (044)  
224-57-70, факс (044) 224-58-02

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення (щойно виявлений об’єкт 
культурної спадщини)

36282830.1. ДЮ-
ФИЖБ001

01001, м. Київ, вул. Хреща-
тик, 34 (кімн. 609 та 610 на 
6-му поверсі адміністратив-
ної будівлі, літ. А)

66,7 2 689 400,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців Розміщення офіса 

12 Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

19480600, Державне підприємство зовнішньоеко-
номічної діяльності «Укрінтеренерго», 04080,  
м. Київ, вул. Кирилівська, 85, тел. (044) 206-51-00, 
факс (044) 206-51-19

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення

19480600.1. 
СБНИЖЛ169

04080, м. Київ, вул.Кири-
лівська, 85 (на 7-му поверсі 
виробничо-лабораторного 
корпусу, літ. А)

151,0 2 794 000,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців Розміщення офіса 

13 Міністерство культу-
ри України

03922125, Національний музей народної архітекту-
ри та побуту України, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 
21, корпус 19, тел. (044) 526-25-27 

Нерухоме майно – нежитлове при-
міщення

03922125.1. ЮЖВЦСД 
3021

03026, м. Київ, с. Пирогів 
(дерев’яна споруда № 13)

30,52 455 300,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи

14 Міністерство еконо-
мічного розвитку і 
торгівлі України

37508596, Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України, 01008, м. Київ, вул. М. Грушев-
ського, 12/2, тел. (044) 200-44-89, факс (044) 
226-31-81

Нерухоме майно – нежитлове при-
міщення

37508596.2. ЮМ-
ЦУПР102

01103, м. Київ, бульв. 
Дружби Народів, 28 (при-
міщення № 84 цокольного 
поверху адміністративної 
будівлі, літера А)

33,9 678 000,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців Розміщення складського приміщення 

15 Міністерство освіти 
і науки України 

02070915, Національний транспортний університет, 
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, 
тел./факс (044) 280-82-03, 280-87-65

Нерухоме майно – частина фасаду 
будівлі 

– 01103, м. Київ, вул. М. Бой-
чука, 40-а (секція № 2)

144,0 446 480,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців Розміщення рекламної конструкції 

16 Міністерство освіти 
і науки України

02070884, ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана», 03068, 
м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. (044) 456-50-55, 
факс 226-25-73

Нерухоме майно – нежитлові при-
міщення

– 03057, м. Київ, вул. Марії 
Капніст, 4 (частина при-
міщень на 1-му поверсі 
гуртожитку № 3)

310,0 5 588 320,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 364 дні Розміщення: 300,0 м2 – їдальні, буфету, що не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи; 6,0 м2 – торговельного 
об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, лі-
цензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для за-
кладів освіти; 4,0 м2 – ксерокопіювальної техніки для надання 
послуг із ксерокопіювання документів

17 Міністерство освіти 
і науки України

02544537, ДНЗ «Центр професійної освіти інформа-
ційних технологій поліграфії та дизайну м.Києва», 
01067, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 13, 
тел. (044) 456-9083, 400-8567

Нерухоме майно –нежитлові при-
міщення

03190, м. Київ, вул. Януша 
Корчака, 8 (на 1-му поверсі 
учбово-виробничого друго-
го корпусу)

18,2 313 000,00 
станом на 31.05.2019

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підак-
цизної групи, у навчальному закладі

18 Міністерство інфра-
структури України 

21536845, УДП «Укрінтеравтосервіс», 03083, 
м. Київ, просп. Науки, 57, тел. (044) 524-09-99, 
факс (044) 590-10-81

 Нерухоме майно – нежитлове примі-
щення корпус № 2 (бокс 2) – 52,5 м2, 
корпус № 5 (зона СТО) літ.Н -104,4 
м2, корпус № 5 - 1-й поверх, приміщ. 
5, 6, 7) літ Н – 80,5 м2 

03083, м.Київ, просп. Науки, 
57, корп. № 2 та корп.№  6 

237,4 4 435 200,00 
станом на 31.05.2019

1 рік Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування 
та ремонт автомобілів 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому 
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди 
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

Для нотаток





10 відомості
приватизації

31 липня 2019 року № 31 (1259)

ІНФОРМАЦІя РЕГІО НАЛЬ НИХ ВІДДІЛЕНЬ ФОНДУ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській області про проведення конкурсу на право 
оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення 
№ 15 на 1-му поверсі будівлі аеровокзалу термінала «А» (інв. 
№ 7016) площею 353,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Борис-
піль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеро-
порт «Бориспіль».

Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Київській області.

Балансоутримувач: Державне підприємство «Міжнародний ае-
ропорт «Бориспіль».

Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 

28.02.2019 становить 9 062 491,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення роздягалень, 

кімнати відпочинку та виробничих приміщень.
Орендна ставка: згідно з пунктом 29 додатка 2 до Методики роз-

рахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 
1995 № 786 (із змінами), – 15 %.

Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ ста-
новить 113 281,14 грн (базовий місяць розрахунку: лютий 
2019 року).

Розмір гарантійного внеску без урахування ПДВ становить 
679 686,84 грн.

Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійно-
го внеску): одержувач: Регіональне відділення Фонду по Київській об-
ласті; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; 
МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гаран-
тійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного не-
рухомого майна площею 353,7 м2».

Строк оренди: 2 роки 364 дні.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 13-й календарний день 

після дати опублікування цієї інформації за адресою: 03039, 
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 608, у приміщенні орен-
додавця.

Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в к. 608. Реєстрація 
учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку прове-
дення конкурсу.

Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо 
розміру орендної плати) – за 3 робочих дні до дати проведення кон-
курсу.

Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі 

стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим при-

значенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації 

об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з момен-

ту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням 
незалежної оцінки.

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання до-
говору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної 
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутриму-
вачу у співвідношенні, визначеному законодавством.

6. Застрахувати орендоване майно протягом 10 робочих днів з 
дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість 
згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача 
в порядку, визначеному чинним законодавством.

7. Сплатити гарантійний внесок або надати банківську гарантію 
(відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати 
вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий 
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській області (не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати прове-
дення конкурсу).

8. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який стано-
вить не менше суми шестимісячної орендної плати в розрахунку від 
стартової орендної плати, – 679 686,84 грн. При укладенні договору 
оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску за перші 
6 місяців оренди зараховується йому як виконання зобов’язання за 
договором оренди (70 % – до державного бюджету, 30 % – на ра-
хунок балансоутримувача (Державне підприємство «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»). Особам, які не стали переможцем конкурсу, 
сума гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений зако-
нодавством термін.

9. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховуєть-
ся в рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претенден-
том відкликані матеріали після останнього дня строку для їх подання; 
непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідан-
ня конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі 
в оренду державного нерухомого майна; порушення визначеного 
законодавством строку підписання та надання договору оренди не-
рухомого державного майна; непідписання договору оренди неру-
хомого державного майна.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 
Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяль-
ності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, 
який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, 
не можуть суперечити умовам договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визна-
чається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями 
учасника конкурсу.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд ко-
місії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують спла-
ту гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про 
його виконання); пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім 
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учас-
ником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засо-
би зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування до пре-
тендента санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за 
підписом керівника);

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку 
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про 
фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кре-
диторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента 
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди майНа

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються: назва, 
площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів 
орендодавцем здійснюється за адресою: 03039, м. Київ, просп. Го-
лосіївський, 50, к. 700, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 
16.45), крім вихідних днів.

У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та про-
позицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в 
інформації про конкурс, – учасник конкурсу не буде допущений до 
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені для 
участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасни-
ків конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної 
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому кон-
верті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників 
конкурсу.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отри-
мати у відділі орендних відносин Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській області за телефоном (044) 
200-25-28.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по м. Києву  
про проведення конкурсу з використанням відкритості 
пропонування розміру орендної плати за принципом 
аукціону на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме 
майно – нежитлові приміщення (на 1-му поверсі) загальною 
площею 54,3 м2, що перебувають на балансі Державного підпри-
ємства «Чайка», за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 38а.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість 
на 31.03.2019 становить 1 139 650,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державне 
управління справами.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (червень 2019 

року) становить без урахування ПДВ 17299,62 грн; мета вико-
ристання: розміщення торговельного об’єкта з продажу непродо-
вольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів; сплата гарантій-
ного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових 
орендних плат – 103797,72 грн без ПДВ). Гарантійний внесок пови-
нен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений 
в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської 
гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвер-
дження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного 
майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу 
(для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відді-
лення Фонду по м. Києву; рахунок одержувача – 37313080214093; 
код одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код 
банку одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний 
внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на пра-
во оренди державного нерухомого майна – нежитлові приміщення 
(на 1-му поверсі) загальною площею 54,3 м2 за адресою: м. Київ, 
вул. Гарматна, 38а»; найбільший запропонований розмір місячної 
орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди по-
рівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; 
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільо-
вого призначення та умов договору оренди; строк оренди: 2 роки 
11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права 
власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збе-
реження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псу-
ванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними 
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендо-
ване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здій-
снювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем 
конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди 
витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за 
оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження 
зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець кон-
курсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним 
суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу 
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта орен-
ди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Вне-
сений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній 
місяць платежів за використання майна; укладання з балансоутри-
мувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання 
комунальних послуг орендарю; протягом 10 робочих днів після укла-
дення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, 
не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом 
про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю 
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхо-
вого платежу; на момент укладення договору оренди переможець 
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутри-
мувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після 
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 
робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект дого-
вору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається якщо 
матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку 
для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, за-
значеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок 
не повертається; у разі укладення договору оренди гарантійний 
внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх 
платежів з орендної плати та перераховується до державного бю-
джету і балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до державного 
бюджету та 30 % балансоутримувачу; гарантійні внески протягом 
семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються 
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким 
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у 
разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний 
внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підля-
гає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження 
списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески по-
вертаються всім учасникам конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
5 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 
матеріали:

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інфор-
мацію про засоби зв’язку з ним; документи, що підтверджують сплату 
гарантійного внеску; довідку про відсутність застосування санкцій (у 
довільній формі за підписом керівника);

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку 
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту 
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської 
і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням 
подання до органів Державної фіскальної служби України; довідку 
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про 
банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням 
подання до органів Державної фіскальної служби України;

додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 

відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, 
та чинному законодавству України.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих 
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната 
№ 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне 
відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті 
з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та 
об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноваже-
ні особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо роз-
міру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непро-
зорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю 
учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 
10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).

Конкурс буде проведено о 10.30 на 10-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду по м. Ки-
єву (кімната № 102).

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання до-
говорів оренди державного майна Регіонального відділення Фонду 
по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по м. Києву  
про проведення конкурсу з використанням відкритості 
пропонування розміру орендної плати за принципом 
аукціону на право оренди державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме 
майно – майданчик з асфальтовим покриттям загальною пло-
щею 30,0 м2 за адресою: 02090, м. Київ, вул. Харківське шосе, 17, що 
перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Ки-
ївський механіко-технологічний коледж», код ЄДРПОУ 00193602.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість 
на 28.02.2019 становить 362 093,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністер-
ство освіти і науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (червень 2019 

року) становить без урахування ПДВ 2 464,87 грн; мета викорис-
тання: розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи; сплата гарантійного внеску 
(розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних 
плат – 14 789,22 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути 
здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інфор-
мації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії 
згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного май-
на» (далі – Порядок); реквізити рахунка та призначення платежу 
(для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відді-
лення Фонду по м. Києву; рахунок одержувача – 37313080214093; 
код одержувача – 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код 
банку одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний 
внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право 
оренди державного нерухомого майна – майданчик з асфальтовим 
покриттям загальною площею 30,0 м2, розміщений за адресою: 
02090, м. Київ, вул. Харківське шосе, 17»; найбільший запропоно-
ваний розмір місячної орендної плати за використання зазначеного 
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою 
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди від-
повідно до його цільового призначення та умов договору оренди; 
строк оренди: 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди 
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; 
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, перед-
баченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, 
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, 
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормально-
го фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; 
компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту 
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку 
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних доку-
ментів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його ви-
конання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі 
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий 
рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування 
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору 
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати 
за останній місяць платежів за використання майна; укладення з 
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкоду-
вання витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна 
та надання комунальних послуг орендарю; протягом 10 робочих днів 
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно 
на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) 
за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орен-
додавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про спла-
ту страхового платежу; протягом 10 робочих днів після укладення 
договору оренди внести плату за шість місяців оренди; на момент 
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний 
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо 
стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендо-
давця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає 
йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; сплачений 
гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані 
претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі 
порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 
Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі 
укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкур-
су зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати 
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу 
у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансо-
утримувачу; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня 
укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, 
крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не по-
вертається згідно з вимогами Порядку; у разі коли претендента не 
допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений 
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абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 
10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі 
скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасни-
кам конкурсу; наявність позитивного досвіду співпраці із закладами 
освіти, державними підприємствами та організаціями щодо надання 
якісних послуг з продажу продовольчих товарів, крім товарів підак-
цизної групи (наявність подяк, листів-відгуків).

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учас-
ника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 
20 % від початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша оренд-
на плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 
матеріали:

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інфор-
мацію про засоби зв’язку з ним; документи, які підтверджують сплату 
гарантійного внеску; довідку про відсутність застосування санкцій (у 
довільній формі за підписом керівника); завірені належним чином по-
дяки, листи-відгуки, що підтверджують позитивний досвід співпраці 
з закладами освіти щодо торгівлі продуктами харчування;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку 
копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту 
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської 
і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням 
подання до органів Державної фіскальної служби України; довідку 
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про 
банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або 
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином 
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням 
подання до органів Державної фіскальної служби України;

додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 

відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, 
та чинному законодавству України.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих 
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната 
№ 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, Регіональне 
відділення Фонду державного майна України по м. Києву в конверті 
з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та 
об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноваже-
ні особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо роз-
міру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непро-
зорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю 
учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 
10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).

Конкурс буде проведено о 15.40 на 10-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, Регіональне відділення Фонду по м. Ки-
єву (кімната № 102).

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання до-
говорів оренди державного майна Регіонального відділення Фонду 
по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про 
підсумки конкурсу на право оренди державного майна

Конкурс на право оренди державного майна: нежитлових примі-
щень – кімн. № 17, 18, 19, 20 на 2-му поверсі 2-поверхової майстерні 
учбового корпусу № 2, інв. № 110310005, реєстровий № 02125622.79.
ОСНПУГ023, літ. «З-2», загальною площею 86,7 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Владислава Зубенка, 37, що перебуває на балансі ДПТНЗ 
«ЦПТО № 3 м. Харкова», визнано таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІя ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ 
Яворівської КЕЧ (району) про проведення конкурсу  
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ 
м. Яворова, адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львів-
ська, 19.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитло-

вого приміщення (позначеного на поверховому плані № 10) 
будівлі № 14 загальною площею 150,0 м2 на території військо-
вого містечка № 48 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, 
смт Івано-Франкове, вул. Яворівська, 29.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
вимог чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – 
квітень 2019 року становить 1 924,80 грн (без ПДВ).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання 
об’єкта:

1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно 
з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий ніж на 
аналогічних об’єктах інших форм власності. У подальшому орендна 
плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно з 
вимогами чинного законодавства України.

2. Використання об’єкта оренди під розміщення майстерень, що 
здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

3.Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження 
дії договору оренди можливе за умови дотримання умов договору 
та вимог чинного законодавства та погодження з органом військо-
вого управління.

4. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом орен-
ди та за прилеглу територію.

5. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання не-
залежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення ре-
зультатів конкурсу.

6. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого май-
на за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.

7. Зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендовано-
му приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини 
і матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди.

8. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів 
з постачальними організаціями.

9. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації 
об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утри-
мання майна в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі 
його в оренду.

10. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкіл-
ля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.

11. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати 
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж тримісячна орендна 
плата за перший (базовий) місяць, який вноситься протягом 10 днів з 
моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні три 
місяці оренди. У разі невиконання зазначеної вимоги договір оренди 
буде вважатися припиненим.

12. Заборона суборенди, приватизації та переходу права влас-
ності на орендоване майно.

13. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установ-
чих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господар-
ську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити 
умовам договору оренди.

Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції пода-
ються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою 
учасника конкурсу.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: за 5 кален-
дарних днів до дати проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й день після публі-
кації цієї інформації.

Телефони для довідок: (03259) 21-11-40, тел./факс 2-11-30. 
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної 

комісії:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом 

копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність, 
видану представнику юридичної особи, з наданням повноважень та 
документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену 
належним чином копію звіту про фiнансовi результати учасника кон-
курсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за 
останній рік; довідку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього 
не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: посвідчену нотаріусом 
копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію 
декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію 
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи, з наданням повноважень та копію до-
кумента, що посвідчує представника фізичної особи;

в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування орен-
ди – зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та 
забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати 
(завдатку та гарантії), додаткові пропозиції до договору оренди; по-
відомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ 
Київського КЕУ про проведення конкурсу  
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Ки-
ївське КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, просп. Повітрофлот-
ський, 30.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військо-

ве майно – частина технічного майданчика загальною площею 
20,0 м2 за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, 
с. Дівички, військове містечко № 1.

Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку ста-

ном на 28.02.2019 становить 210 973,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 

3225,01 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – квітень  
2019 року за умови використання частини технічного майданчика 
площею 4,0 м2 – під розміщення 4 антено-місць та частини технічного 
майданчика площею 16,0 м2 – під розміщення телекомунікаційного 
обладнання.

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню 
на індекси інфляції згідно із законодавством.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо вико-

ристання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; 

найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-
користання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим 
розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж 
орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в 
рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця з моменту 
укладення договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточ-
ного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням 
індексу інфляції згідно із законодавством; встановлення приладів об-
ліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укла-
дення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту 
укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за 
комунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом 
оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний 
звіт незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання ка-
пітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти 
без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орен-
додавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; 
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призна-
чення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу 
права власності на орендоване майно до третіх осіб.

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орен-
дованого майна.

Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував 
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов 
конкурсу.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в 
п. 3.2 наказу Фонду та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, 
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; по-
свідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фі-
нансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від 
учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про бан-
крутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, 
в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної 
орендної плати (відображається в проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в кон-
курсі по оренді»

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 
20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інфор-
мації за поштовою адресою: 03186, м. Київ, просп. Повітроф-
лотський, 30. Контактний телефон (044) 242-81-99.

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КонКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціноЧної діялЬності

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Вінницькій  
та Хмельницькій областях про оголошення конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності

 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого 
приміщення № 119 площею 11,0 м2 на 1-му поверсі навчального 
корпусу № 1 (літ. В), що перебуває на балансі Вінницького коледжу 
будівництва і архітектури Київського національного університету бу-
дівництва і архітектури.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21000, м. Вінниця, просп. Ко-
цюбинського, 53.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою укладення договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду по 
Вінницькій та Хмельницькій областях (0432) 67-52-17, vinnytsia@
spfu.gov.ua).

Платник робіт з оцінки – ФОП Дружиніна В. Ю.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-

ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина 
приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 01.11.2018: відновна – 2344,00 грн; залишкова – 
1030,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини буді-
вель.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки: 2,0 тис. грн.

Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-

ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650 
(далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-
вадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності 
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцін-
ки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до По-
ложення); підтвердних документів (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).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента пода-
ються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних 
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцін-
ки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Го-
голя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення 
до 17.00 08.08.2019 (включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки 
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурс відбудеться 14.08.2019 о 10.00 у Регіональному 
відділенні Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях за 
адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для до-
відок 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду 
по Вінницькій та Хмельницькій областях про проведення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 
67,2 м2 на третьому поверсі будівлі виробничих приміщень 
літ. «А-3». Балансоутримувач – Регіональний офіс водних ресурсів 
у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярослава 
Мудрого, 11, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцін-
ки – укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2019. Строк 
виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт 
з оцінки – Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмель-
ницькій областях. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Дячок Ар-
тем Леонідович. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до 
Положення є приміщення, частини будівель (виробничо-складська 
нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 
2,0 тис. грн.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина площадки для стоянки 

автомобілів площею 700,0 м2. Балансоутримувач – Регіональний 
офіс водних ресурсів у Хмельницькій області. Місцезнаходження 
об’єкта: вул. Ярослава Мудрого, 11, м. Хмельницький. Мета про-
ведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Дата 
оцінки: 31.05.2019. Строк виконання робіт – не більше 5 календар-
них днів. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фон-
ду по Вінницькій та Хмельницькій областях. Особа-платник робіт 
з оцінки – ФОП Барабаш Анатолій Володимирович. Подібними 
об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є споруди ана-
логічного призначення. Очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки – 2,2 тис. грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів 
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. 
земельних ділянок, та майнових прав на них».
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Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати кон-
курсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 
Положення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановле-
ною формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду 
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в 
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує пре-
тендент згідно з законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням 
таких послуг, а також строку виконання робіт.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, 
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: 
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного 
забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі 
ЗМІ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій 
області Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельниць-
кій областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсів (включно).

Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування ін-
формації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повно-
важень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду 
по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою: вул. Со-
борна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 
75,9 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП 
Литвинова М. М. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та 
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

51,7 м2. Балансоутримувач: Державний професійно-технічний на-
вчальний заклад «Дніпровський регіональний центр професійно-
технічної освіти». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
вул. Шинна, 10а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне від-
ділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – ТОВ «Титан теплоенерго». Подібні до об’єкта 
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 

33,6 м2 (у т. ч. 3,0 м2 – площа загального користування). Балан-
соутримувач: Головне управління національної поліції в Дніпропе-
тровській області. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне від-
ділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – ФОП Тарнавський С. І. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

19,7 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування). Балан-
соутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення 
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Платник – ФОП Арутюнян Т. Х. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

2,5 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балан-
соутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 35, гуртожиток № 4. Мета оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо-
нальне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях. Платник – ФОП Малієнко В. С. Подібні до об’єкта 
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

70,3 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 40. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Клаксон». 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

2,5 м2 (в т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування). Балан-
соутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ Укра-
їни». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Набережна 
Перемоги, 44а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне від-
ділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – ФОП Моісеєнко О. В. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

10,0 м2 (в т. ч. 1,29 м2 – площа загального користування). Ба-
лансоутримувач: ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний ко-
ледж». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Трудових 
резервів, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне від-
ділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – ФОП Дрожаков К. В. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

2,5 м2 (у т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування). Балан-
соутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ Укра-
їни». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пл. Соборна, 2, 
гуртожиток № 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне від-
ділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – ФОП Моісеєнко О. В. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 3,0 м2 (в т. ч. 2,0 м2 – площа загального користуван-
ня). Балансоутримувач: «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Новомос-
ковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 

плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – АТ «Ощад-
банк» філія – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк». 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
2,4 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

630,8 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровський меткомбінат». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кам’янське, вул. І. Ясюковича, 
9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фон-
ду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – ПАТ «Дніпровський меткомбінат». Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

474,8 м2 (в т. ч. 20,0 м2 – площа загального користування). 
Балансоутримувач: Криворізький професійний ліцей. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. І. Авраменка, 27. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – 
ФОП Цуркан В. В. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та 
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

41,47 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник –  
ТОВ «Укрчерметавтоматика». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: при-
міщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання по-
слуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

164,7 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний 
університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. 
Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцін-
ки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення 
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Платник – ФОП Журба В. С. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

320,53 м2 (в т. ч. 12,3 м2 – площа загального користування). 
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 
57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фон-
ду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – ТОВ «Медікум-мрія». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

4,0 м2 (у т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Балан-
соутримувач: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 38а, 
гуртожиток № 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональне від-
ділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – ФОП Єрмашов Д. С. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

105,9 м2. Балансоутримувач: «Міжрегіональний центр професійної 
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Кривий Ріг, вул. Мартіна Шимановсько-
го (Комуністична), 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіональ-
не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях. Платник – ФОП Татаров В. М. Подібні до об’єкта 
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

1612,0 м2 (у т. ч. 455,0 м2 – площа загального користування). 
Балансоутримувач: Нікопольський технікум Національної металургій-
ної академії України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Нікополь, 
просп. Трубників, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо-
нальне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях. Платник – КЗ «НМШМ № 1» Управління гумані-
тарної політики Нікопольської міської ради. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

5,0 м2 (у т. ч. 2,0 м2 – площа загального користування). Балан-
соутримувач: Національна металургійна академія України. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Вільногірськ, вул. Центральна, 33. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП 
Біба Т. В. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини 
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 3,12 тис. грн.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

39,8 м2 (в т. ч. 1,5 м2 – площа загального користування). Ба-
лансоутримувач: Маганецький коледж Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Марганець, вул. Лермонтова, 8. Мета оцінки – визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Замовник – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Шевчен-
ко Ю. М. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини 
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 3,12 тис. грн.
 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (будинок ко-

тельної) літ. 59 загальною площею 920,4 м2 та труба димова 
літ. 58. Балансоутримувач: ПрАТ завод «Павлоградхіммаш» (код за 
ЄДРПОУ 00217417). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропе-
тровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 15. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом 
викупу. Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки – 
30.06.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, димова 
труба (частина димової труби). Очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6,5 тис. грн.
 22. Назва об’єкта оцінки: будівля котельні (колишньої) (інв. 

№ 1796), тепломережа внутрішньомайданчикова (інв. № 4743), 
хімводоочистка (інв. № 4781). Балансоутримувач: ПРАТ завод 
«Павлоградхіммаш» (код за ЄДРПОУ 00217417). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, 
15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
приватизації шляхом викупу. Замовник/платник – Регіональне відді-
лення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Дата оцінки – 30.06.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
окремі будівлі, інженерні мережі, обладнання. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 6,5 тис. грн.
 23. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі А загальною пло-

щею 217,8 м2, будівлі Б, б, В, Г, Д, огорожа № 1-2. Балансоу-
тримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській об-
ласті (код за ЄДРПОУ 02359946). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9а. Мета 

оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для привати-
зації шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – Регіональне 
відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях. Дата оцінки – 30.06.2019. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: комплекси будівель та споруд у складі: приміщення та час-
тини будівель, окремі будівлі, огорожі. Очікувана найбільша ціна на-
дання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 9,75 тис. грн.
 24. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт 

незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудо-
ва у м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга). Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. 
Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП 
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код за 
ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП «Запорізька атомна електрична стан-
ція», код за ЄДРПОУ 19355964. Мета проведення незалежної оцінки: 
приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з 
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукціоні за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): БД-13/1 (1 черга): БД-13/1: літ. А-2; підвал – пд. 
БД-13/2 (1 черга): БД-13/2 – літ. А-2; підвал – пд. Замовник/платник: 
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Дата оцінки – 30.06.2019. Очікувана най-
більша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 7,8 тис. грн. Поді-
бні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
 25. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт 

незавершеного будівництва – малоповерхова житлова за-
будова у м. Енергодар, БД-14/1 (1 черга). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, 
буд. 8. Балансоутримувач: ДП «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, в особі ВП 
«Запорізька атомна електрична станція», код за ЄДРПОУ 19355964. 
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом про-
дажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зни-
женням стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінан-
сові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 
малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. БД-14/ (1 черга): 
БД-14: літ. А-2; прибудова – літ. а; прибудова – літ. а1; ґанок – літ. 
а2; прибудова літ. А-1; прибудова літ. А1-1; ґанок – а3; підвал – пд.; 
мансарда по літ. А-1 – мс. Замовник/платник: Регіональне відділення 
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Дата оцінки – 30.06.2019. Очікувана найбільша ціна надання по-
слуг з оцінки об’єкта оцінки – 7,8 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
 26. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт 

незавершеного будівництва – малоповерхова житлова забудо-
ва у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 10. 
Балансоутримувач об’єкта оцінки: ДП «Національна атомна енерго-
генеруюча компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, в особі 
ВП „Запорізька атомна електрична станція” код ЄДРПОУ 19355964. 
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням 
стартової ціни; аукціоні за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): ма-
лоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. БД-15/1 (1 черга): 
БД-15: літ. А-2; прибудова – літ. а; прибудова – літ. а1; ґанок – літ. 
а2; прибудова літ. А-1; прибудова літ. А1-1; ґанок – а3; підвал – пд.; 
мансарда по літ. А-1 – мс. Замовник/платник: Регіональне відділення 
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Дата оцінки –30.06.2019. Очікувана найбільша ціна надання по-
слуг з оцінки об’єкта оцінки – 7,8 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
 27. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2, 7, 8, 

9 та частини приміщень спільного користування № 1, 3, 4 пло-
щею 7,35 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літер А-9), 
реєстровий номер 02543845.1.ЧРИАЯГ002, загальною пло-
щею 79,05 м2. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Запорізька обл., 
м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 15. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Дніпро-
рудненський професійний ліцей». Платник робіт з оцінки: ФОП Опа-
насенко Ю. А. Дата оцінки – 31.07.2019. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 28.Назва об’єкта оцінки: тамбури II, III, нежитлові приміщен-

ня № 16, № 17, з № 20 до № 23 площею 101,9 м2 одноповерхової 
будівлі (Літ. Оо), реєстровий номер 38727770.1.АААИБЕ772, 
та нежитлові приміщення № 106, 108, 109 площею 9,9 м2 пер-
шого поверху чотириповерхової будівлі (літ. Ааа1), реєстровий 
номер 38727770.1.АААИБЕ743, загальною площею 111,8 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Горького, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з 
метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач 
майна: Бердянська філія державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України». Платник робіт з оцінки: ФОП Стерлікова 
Т. М. Дата оцінки – 31.05.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 29. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 6, № 9, 

№ 11 загальною площею 76,6 м2 першого поверху будівлі (літ. 
А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Меліто-
поль, вул. Олександра Невського, 18. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Меліто-
польське вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: ФОП 
Харченко І. Г. Дата оцінки – 31.07.2019. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 30. Назва об’єкта оцінки. нежитлові приміщення № 50, 51, 

52, 53, 53а, 88, 89, 90, 91, 92, 93 та частина приміщення № 54 
(площею 18,72 м2) загальною площею 196,72 м2 першого по-
верху триповерхової будівлі учбового корпусу № 4, літ. А-3, 
реєстровий номер 02125243.40.РПКХЯР003. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а. Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії 
договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національ-
ний університет. Платник робіт з оцінки: АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Дата 
оцінки – 31.07.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та 
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 31. Назва об’єкта оцінки. частина нежитлового приміщен-

ня № 109 площею 2,0 м2 першого поверху будівлі (літ. Ааа¹), 
реєстровий номер 02125220.1.ФСНТКК035. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянський 
державний педагогічний університет. Платник робіт з оцінки: АТ КБ 
«ПРИВАТБАНК». Дата оцінки – 31.07.2019. Подібні до об’єкта оцінки 
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об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 32. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-1, 

№ 1-9, № 1-10 та частина приміщення № 1-5 площею 3,7 м2 
першого поверху п’ятиповерхової будівлі (літ. А-5), реєстровий 
номер 02543897.1.НБХШЛЮ001, загальною площею 38,4 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Інтеркультурна, буд. 390. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансо-
утримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське 
вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: ФОП Боровик 
В. О. Дата оцінки – 31.07.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
  33. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2, 

№ 14, № 15 загальною площею 67,3 м2 підвального поверху 
лабораторно-виробничого корпусу (літера А-2), реєстровий 
номер 33431745.1.АААДГЖ207. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка,15в. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Запорізьке лісо-
мисливське господарство». Платник робіт з оцінки: Бодров Михайло 
Миколайович. Дата оцінки – 31.07.2019. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 34. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме 

майно – прибудоване нежитлове приміщення площею 61,4 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Пологівський р-н, 
м. Пологи, вул. Єдності, 24. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Голо-
вне управління статистики у Запорізькій області. Мета проведення 
незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у тому 
числі: аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни; аукці-
оні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій. Замовник/платник робіт з оцінки: Регіо-
нальне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях. Дата оцінки –31.07.2019. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,0 тис. грн. Подібні до 
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 35. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 

загальною площею 188,1 м2 на першому поверсі адміністратив-
ної будівлі. Балансоутримувач: Управління поліції охорони в Кірово-
градській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська 
обл., м. Світловодськ, вул. Михайла Грушевського (Калініна), 7. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою розрахунку розміру орендної плати. Замовник – Регіональ-
не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та Кірово-
градській областях. Платник – ФОП Гайчук Ірина Михайлівна. Дата 
оцінки – 30.06.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та 
частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 2,6 тис. грн.
 36. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 12,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: 
Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а, що перебу-
ває на балансi Управління Державної казначейської служби України 
в Онуфріївському районі Кіровоградської області. Балансоутриму-
вач: Управління Державної казначейської служби України в Онуфрі-
ївському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою розрахунку розміру орендної плати. Замовник робіт з оцін-
ки – Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізький 
та Кіровоградській областях. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Страхова 
компанія «Провідна». Дата оцінки – 31.07.2019. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн. Подібні 
до об’єкта оцінки об’єкти: нежитлові приміщення, частини нежит-
лових будівель.
 37. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

16,6 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоград-
ська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43, що перебуває на балансi 
Управління Державної казначейської служби України у Новоукраїнсько-
му районі Кіровоградської області. Балансоутримувач: Управління Дер-
жавної казначейської служби України у Новоукраїнському районі Кіро-
воградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська 
обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку роз-
міру орендної плати. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення 
Фонду по Дніпропетровській, Запорізький та Кіровоградській областях. 
Платник робіт з оцінки: – ФОП Сергієнко Ярослав Григорович. Дата 
оцінки – 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 2,00 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: не-
житлові приміщення, частини нежитлових будівель.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від-
ділення конкурсну документацію, а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну 
пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт 
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за вста-
новленою формою; інформацію про претендента за встановленою 
формою.

Копії документів, які подаються до регіонального відділення, по-
винні бути завірені підписом керівника СОД.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними 
наказом Фонду від 16.01.2018 № 47 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, 
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надан-
ня послуг у календарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу докумен-
тального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 09 серпня 2019 р. (включно).

Конкурс відбудеться 15.08.2019 об 11.00 у регіональному 
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, 
кімн. 37.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, 
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.

Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Приміщення загальною площею 10,4 м2 на першому по-
версі адміністративно-господарської будівлі, що обліковується 
на балансі Івано-Франківського Вищого професійного училища сер-
вісного обслуговування техніки, за адресою: м. Івано-Франківськ,  
вул. П. Дорошенка, 28г. Запланована дата оцінки: 31.07.2019. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – Регіональ-
не відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопіль-
ській областях. Платник оцінки – ФОП Стефак Світлана Василівна.

 2. Приміщення загальною площею 153,1 м2 на першому 
поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі 
Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за 
адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Тараса Шев-
ченка, 23. Запланована дата оцінки: 31.07.2019. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для продовження договору оренди. Замовник оцінки – Регіональне 
відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопіль-
ській областях. Платник оцінки – Акціонерне товариство комерційний 
банк «Приватбанк».

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 
і складається із:

1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; 2) докумен-
тів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із за-
повненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності 
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підпи-
сання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної 
ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47); 3) під-
твердних документів.

На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної 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 фізич-
ної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде роз-
глядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не по-
винна перевищувати: для приміщення загальною площею 10,4 м2 
на першому поверсі адміністративно-господарської будівлі, що об-
ліковується на балансі Івано-Франківського Вищого професійного 
училища сервісного обслуговування техніки, за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. П. Дорошенка, 28г – 4,0 тис. грн; для приміщення 
загальною площею 153,1 м2 на першому поверсі адміністративної 
будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статисти-
ки в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., 
м. Коломия, вул. Тараса Шевченка, 23 – 4,8 тис. грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в до-
датку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 і зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд 
конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл 
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і 
залучається претендентом (за потреби); інформація про претен-
дента (додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів 
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому 
числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експерт-
ної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведен-
ня конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки 
земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до регіонального відділення, по-
винні бути завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі 
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені пре-
тенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної ді-
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників кон-
курсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет до-
кументів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія 
на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в 
конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати про-
ведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіональ-
ного відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опу-
блікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні Регіонального 
відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-
пільській областях за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Васи-
ліянок, 48, каб. 315, телефон для довідок (0342) 55-31-39.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група 
перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 
телефон для довідок (0342) 55-31-39.

ІНФОРМАЦІЯ Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Чернівецькій області Регіонального 
відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях про оголошення конкурсів з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
для надання послуг з оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: частина вестибуля (V) 
площею 8,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 3 (літ. 
А), що перебуває на балансі Чернівецького національного універ-
ситету ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки або 
підприємства, майно якого оцінюється: м. Чернівці, вул. Небесної 
Сотні, 4. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. 
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника 
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: 
chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. 
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів станом на 31.05.2019 – 2732,28 грн. Розмір земельної 
ділянки, усього: 4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки 
(ділянок): м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4. Цільове призначення 
земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель. Правовий 
режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю 
(зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.05.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: частина вестибуля (І) 

площею 8,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 4 (літ. 
А), що перебуває на балансі Чернівецького національного універ-
ситету ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки або 
підприємства, майно якого оцінюється: м. Чернівці, вул. Небесної 
Сотні, 4а. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. 
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника 
конкурсу: (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: 
chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. 
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-

них активів станом на 31.05.2019 – 3129,89 грн. Розмір земельної 
ділянки, усього: 4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки 
(ділянок): м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4а. Цільове призначення 
земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель. Правовий 
режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю 
(зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.05.2019.
  Найменування об’єкта оцінки № 3: частина коридору (ІІ) 

площею 8,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 5 (літ. 
А), що перебуває на балансі Чернівецького національного універ-
ситету ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки або 
підприємства, майно якого оцінюється: м. Чернівці, вул. Небесної 
Сотні, 4б. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. 
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника 
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: 
chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. 
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів станом на 31.05.2019 – 5889,69 грн. Розмір земельної 
ділянки, усього: 4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки 
(ділянок): м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4б. Цільове призначення 
земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель. Правовий 
режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю 
(зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.05.2019.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: частина приміщення (VІІІ) 

площею 8,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 6 (літ. 
А), що перебуває на балансі Чернівецького національного універ-
ситету ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки або 
підприємства, майно якого оцінюється: м. Чернівці, вул. Небесної 
Сотні, 4в. Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду. 
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника 
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: 
chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. 
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріаль-
них активів станом на 31.05.2019 – 6124,29 грн. Розмір земельної 
ділянки, усього: 4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки 
(ділянок): м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4в. Цільове призначення 
земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель. Правовий 
режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю 
(зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.05.2019.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 
(в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47).

Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного 
майна виступатиме Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Платником робіт для надання послуг з оцінки майна по об’єктах 
оцінки № 1 – № 4 виступатиме фізична особа – підприємець Ключук 
Сергій Михайлович.

До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допуска-
ються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів 
оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної 
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямком 1. «Оцінка об’єктів 
в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих ре-
чей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та 
майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність від-
повідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають 
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінюва-
чів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва-
чів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13.08.2013 за № 637/23469.

Найбільша очікувана вартість надання послуг з оцінки об’єктів 
оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання 
переможців для об’єктів оцінки – 3,0 тис. грн, строк виконання ро-
біт – не більше 5 календарних днів.

Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати кон-
курсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 
Положення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановле-
ною формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду 
виконання робіт з оцінки (відповідно до Розділу 1 Положення) разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); 3) конкурсна про-
позиція претендента подається в окремому запечатаному конверті 
і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з ураху-
ванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, каль-
куляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку 
виконання робіт.

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нерухоме майно (зе-
мельні поліпшення), а саме: частини приміщень та приміщення, що 
за функціональним призначенням належать до торговельної неру-
хомості, тощо.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 
21а або безпосередньо до каб. № 5 Управління забезпечення реа-
лізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення 
Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській облас-
тях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та на-
зву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публі-
кації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 в Управлінні 
забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області 
Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. Чернівці, 
вул. Л. Кобилиці, 21а.

Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Київській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди 

  1. Будівля ЗМ корпус 37 (інв. № с-16639) загальною 
площею 1084,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, 
вул. Богдана Хмельницького, 1, що перебуває на балансі ДП «Центр 
організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управ-
ління зоною відчуження». Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.07.2019. Замов-
ник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ 
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«Гріндевелопмент ЛТД». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 
5280 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість 
готельного, рекреаційного та санаторно-курортного призначення.
  2. Нежитлові приміщення площею 79,6 м2 за адресою: 

Київська обл., м. Буча, вул. Тарасівська, 12, що перебувають на ба-
лансі ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД». Мета оцінки: визначення ринко-
вої вартості об’єкта з метою продовження договору. Дата оцінки: 
30.06.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській 
області. Платник: Київська міська філія ПАТ «Укртелеком». Очікува-
на найбільша ціна надання послуг: 3360 грн. Подібними до об’єкта 
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини приміщення адміні-
стративного призначення.
 3. Бетоновані майданчики № 1 та № 2 площею 2665,0 м2 

та 1826,0 м2, які є складовою частиною «Водозабірної спо-
руди № 3, інв. № 8119»; бетонований майданчик № 3 площею 
1136,0 м2, яка є складовою частиною «Водозабірної споруди 
№ 2, інв. № 8162»; бетоновані майданчики № 4, 5, 6, 7 площею 
370,0 м2, 330,0 м2, 152,0 м2 та 1244,0 м2 , які є складовою час-
тиною «Водозабірної споруди № 1, інв. № 8021», що розташо-
вані за адресою: Київська обл., м. Прип’ять, проммайданчик ЧАЕС 
та обліковується на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС». Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. 
Дата оцінки: 31.07.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду 
по Київській області. Платник: ТОВ «Металпромінвест КТ». Очікува-
на найбільша ціна надання послуг: 6160 грн. Подібними до об’єкта 
оцінки будуть вважатися: майданчики та замощення.
 4. Двоповерхове приміщення колишньої їдальні загальною 

площею 586,2 м2 за адресою: Київська обл., с. Софіївська Борщагів-
ка, вул. Соборна 63, що перебуває на балансі Державного підприєм-
ства «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця». 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору. Дата оцінки: 31.07.2019. Замовник: Регіональне відділення 
Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Міжнародні Інтелектуальні 
Технології». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3993 грн. По-
дібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 
будівель виробничого, торговельного, офісного призначення.
 5. Нежитлове приміщення (магазин) площею 50,4 м2 за 

адресою: Київська обл., Тетіївський р-н, с. Стадниця, вул. Заводська, 
12, що перебуває на балансі Державного підприємства спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Мета оцінки: визначен-
ня ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата оцін-
ки: 31.07.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській 
області. Платник: ФОП Заяц І. А. Очікувана найбільша ціна надання 
послуг: 3696 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: при-
міщення, частини будівель торговельного призначення.
 6. Частина приміщення Обухівської районної СЕС загаль-

ною площею 16,9 м2 на 1-му поверсі будівлі за адресою: Київська 
обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Будівельників, 9, що перебу-
ває на балансі Державної установи «Центр громадського здоров’я 
МОЗ України». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.07.2019. Замовник: 
Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ 
«Українська інвестиційна будівельна компанія «Укржитлоінвест». 
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3388 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель ад-
міністративного призначення.
 7. Нежитлові приміщення – будівля токарно-револьверної 

дільниці (ОРСК) площею 1419,3 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Солонці, 30, що перебуває на 
балансі ДП «Виробниче об’єднання Київприлад». Мета оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору. 
Дата оцінки: 31.07.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по 
Київській області. Платник: ТОВ «Завод металовиробів «Вертикаль». 
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 5760 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки будуть вважатися: будівлі виробничого, виробничо-
складського призначення.
 8. Приміщення № 45 (нумерація згідно з технічним паспор-

том БТІ від 09.02.2018) на 2-му поверсі будівлі пасажирсько-
го термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. 
№ 47570) площею 27,25 м2 за адресою: Київська обл., м. Борис-
піль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета 
оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення 
договору. Дата оцінки: 31.07.2019. Замовник: Регіональне відділення 
Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП». 
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3080 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель ад-
міністративного призначення.
 9. Майданчик № 3 (інв. № 37206467) загальною площею 

21,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, 
просп. Червоноармійців, 2, що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Виробниче об’єднання «Київприлад». Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження догово-
ру. Дата оцінки: 31.07.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду 
по Київській області. Платник: ТОВ «Атраком». Очікувана найбільша 
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть 
вважатися: майданчики та замощення.
 10. Нежитлове приміщення № 41 площею 16 м2 та частина 

приміщення № 40 площею 2,5 м2 на 1-му поверсі пасажирсько-
го термінала «D», реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.1435.
НЛТНПД1884, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціаль-
ної вартості об’єкта з метою продовження договору. Дата оцінки: 
31.07.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській 
області. Платник: ТОВ «АПТЕЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БІОКОН». Очікува-
на найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта 
оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель торговель-
ного призначення.
 11. Нежитлове приміщення № 34 на 1-му поверсі бізнес-

центру вантажного термінала (інв. № 47565) загальною пло-
щею 17,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою продовження договору. Дата оцінки: 31.07.2019. За-
мовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: 
ТОВ «ІТС». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. По-
дібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 
будівель адміністративного призначення.
 12. Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі па-

сажирського термінала «D» загальною площею 8 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що 
перебуває на балансі ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета 
оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження 
договору. Дата оцінки: 31.07.2019. Замовник: Регіональне відділення 
Фонду по Київській області. Платник: Акціонерне товариство «Перший 
український міжнародний банк». Очікувана найбільша ціна надання 
послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: при-
міщення, частини будівель торговельного призначення.
 13. Приміщення № 345 на 2-му поверсі пасажирського 

термінала «D» площею 21,8 м2, реєстровий номер за ЄРОДВ 
20572069.1435.НЛТНПД1884, за адресою: Київська обл., м. Бо-
риспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на ба-
лансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: визна-
чення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження договору. 
Дата оцінки: 31.07.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду 
по Київській області. Платник: ТОВ «Авіаційна компанія «Роза вітрів». 
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель ад-
міністративного, торговельного призначення.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального від-
ділення Фонду по Київській області конкурсну документацію, 
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за 
№ 198/31650 (далі – Положення), складається із:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни ви-
конання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, 
запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного до-
свіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову 
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова зго-
да керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на прова-
дження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучаєть-
ся претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення).

Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту 
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна 
становить не менше 3 років.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окре-
мо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та 
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна 
документація, що міститься в конверті, до відділу управління персо-
налом та проходження державної служби Регіонального відділення 
Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 15.08.2019 о 10.00 у Регіональному від-
діленні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп. 
Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Київській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди 

 1. Майданчики № 4, 5, 6, 7, 8, 9 загальною площею 313,6 м2 
за адресою: 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, 
просп. Червоноармійців, 2, що перебуває на балансі ДП «Вироб-
ниче об’єднання «Київприлад». Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору. Дата 
оцінки: 31.07.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Ки-
ївській області. Платник: ТОВ «Костал Україна». Очікувана найбільша 
ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть 
вважатися: майданчики, замощення аналогічного функціонального 
призначення.
 2. Будівля площею 55,0 м2 на території асфальтобетоно-

ваного майданчика за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, 
м. Чорнобиль, вул. Нова, 1а, що перебуває на балансі ДП «Центр 
організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управлін-
ня зоною відчуження». Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору. Дата оцінки: буде визначено 
договором про надання послуг з незалежної оцінки майна. Замов-
ник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ПП 
«Спец-Монтаж». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 
приміщення адміністративного призначення.
 3. Гідротехнічні споруди 15 ставів (згідно з переліком) за 

адресою: Київська обл., Ставищенський р-н, смт Ставище, с. Роз-
кішне, що обліковуються на балансі ДП «Укрриба». оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата 
оцінки: 31.07.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Ки-
ївській області. Платник: ТОВ «Ставищенський рибгосп». Очікувана 
найбільша ціна надання послуг: 13310 грн. Подібними до об’єкта 
оцінки будуть вважатися: споруди, зокрема, аналогічного функціо-
нального призначення.
 4. Гараж з матеріально-технічним складом і лабораторним 

корпусом загальною площею 937,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Чорнобиль , що перебуває на балансі державного спеціалізова-
ного підприємства «Чорнобильський спецкомбінат». Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну 
дії договору. Дата оцінки: 31.05.2019. Замовник: Регіональне відді-
лення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІСНА 
КОМПАНІЯ «ЕСКО УКРАЇНА». Очікувана найбільша ціна надання по-
слуг: 5703 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: не-
рухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два 
та більше видів функціонального призначення).
 5. Частина нежитлового приміщення будівлі центрального 

складу загальною площею 135,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебуває на балансі Пошуково-
зйомочної експедиції № 60 КП «Кіровгеологія». Мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору. Дата 
оцінки: 31.07.2019. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київ-
ській області. Платник: ФОП Нестерюк В. М. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг: 3388 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважа-
тися: приміщення, частини будівель складського призначення.
 6. Нежитлове приміщення Корпусу № 1, схематично по-

значене цифрою «17», площею 20,4 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Переяслав-Хмельницький, просп. Червоноармійців, 2, на 
1-му поверсі нежитлової будівлі, Корпус № 1, що перебуває на ба-
лансі Державного підприємства «Виробниче об’єднання «Київпри-
лад». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
укладення договору. Дата оцінки: буде визначено договором про 
надання послуг з незалежної оцінки майна. Замовник: Регіональне 
відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «КОСТАЛ Укра-
їна». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними 
до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель 
виробничого призначення.
 7. Вбудовані приміщення ковальсько-пресувального цеху 

загальною площею 1162 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, 
вул. Горького, 1, що перебувають на балансі УВТО КП «Кіровгеоло-
гія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою про-
довження терміну дії договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2019. За-
мовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: 
ТОВ «КАМАН». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 3800 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 
будівель виробничого, складського призначення.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального від-
ділення Фонду по Київській області конкурсну документацію, 
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 
за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 
за № 198/31650 (далі – Положення), складається із:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни ви-
конання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), 

якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, 
запечатаних в окремому конверті; документи щодо практичного до-
свіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову 
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова зго-
да керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на прова-
дження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучаєть-
ся претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення).

Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту 
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна 
становить не менше 3 років.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окре-
мо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та 
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна 
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персо-
налом та проходження державної служби Регіонального відділення 
Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 22.08.2019 об 11.00 у Регіонально-
му відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ,  
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, тел. для довідок 200-25-29.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Київській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди 

 1. Нежитлове приміщення на 2-му поверсі термінала «В», 
територія залу офіційних делегацій, загальною площею 20,0 м2 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з 
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2019. За-
мовник: Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: 
ПП «ПАВО ГРУП». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 
будівель торговельного призначення.
 2. Приміщення № 3.1.32 на 3-му поверсі пасажирського 

термінала «D» загальною площею 10,3 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебу-
ває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Мета оцінки: 
визначення спеціальної вартості об’єкта з метою продовження до-
говору оренди. Дата оцінки: 31.07.2019. Замовник: Регіональне від-
ділення Фонду по Київській області. Платник: Компанія «Тюрк Хава 
Йоллари А.О.». Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. 
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини 
будівель торговельного призначення.
 3. Частина приміщення № 278 та приміщення № 282 – 287 

загальною площею 186, 0 м2 на 2-му поверсі будівлі пасажирсько-
го термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, 
що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета оцінки: визна-
чення спеціальної вартості об’єкта з метою укладання договору. Дата 
оцінки: буде визначена договором про надання послуг з незалежної 
оцінки. Замовник: Регіональне відділення Фонду по Київській облас-
ті. Платник: ТОВ «ВІРТЕХ». Очікувана найбільша ціна надання послуг:  
2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, 
частини будівель торговельного призначення.
 4. Частина приміщення № 78 загальною площею 225,0 м2 

на 3-му поверсі пасажирського термінала «Б» (інв. № 47578) за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на 
балансі ДП «МА «Бориспіль»;

частина приміщення № 78 загальною площею 150,0 м2 на 
3-му поверсі пасажирського термінала «Б» (інв. № 47578) за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на 
балансі ДП «МА «Бориспіль»;

частина приміщення № 78 загальною площею 150,0 м2 на 
3-му поверсі пасажирського термінала «Б» (інв. № 47578) за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на 
балансі ДП «МА «Бориспіль»;

частина приміщення № 78 загальною площею 30,0 м2 на 
3-му поверсі пасажирського термінала «Б» (інв. № 47578) за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на 
балансі ДП «МА «Бориспіль»;

5 (п’ять) частин приміщення № 78, кожна площею 2,0 м2 на 
3-му поверсі пасажирського термінала «Б» (інв. № 47578) за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають 
на балансі ДП «МА «Бориспіль»;

2 (дві) частини приміщення № 226, кожна площею 2,0 м2 на 
3-му поверсі пасажирського термінала «В» (інв. № 47578) за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають 
на балансі ДП «МА «Бориспіль»;

частина приміщення № 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі 
пасажирського термінала «Б» (інв. № 47578) за адресою: Київ-
ська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА 
«Бориспіль»;

частина приміщення № 297 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі 
пасажирського термінала «Б» (інв. № 47578) за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА 
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з 
метою укладення договору. Дата оцінки: буде визначена договором 
про надання послуг з незалежної оцінки. Замовник: Регіональне від-
ділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Рестохолдинг». 
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 15 000 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість комплексного викорис-
тання, в тому числі: адміністративного, торговельного призначення; 
приміщення, частини будівель для закладів громадського харчування; 
приміщення, частини будівель для розміщення автоматів з розливу 
напоїв, інших автоматів.
 5. Приміщення № 252 площею 16,5 м2 на 2-му поверсі 

пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) за адресою: Київ-
ська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА 
«Бориспіль». Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта 
з метою укладення договору. Дата оцінки: 31.07.2019. Замовник: 
Регіональне відділення Фонду по Київській області. Платник: ТОВ 
«Українська хендлінгова компанія». Очікувана найбільша ціна надан-
ня послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: 
приміщення, частини будівель адміністративного призначення.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального від-
ділення Фонду по Київській області конкурсну документацію, 
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 
за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 
за № 198/31650 (далі – Положення), складається із:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни ви-
конання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, 
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
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ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову 
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова зго-
да керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на прова-
дження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучаєть-
ся претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення).

Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту 
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна 
становить не менше 3 років.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окре-
мо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та 
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна 
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персо-
налом та проходження державної служби Регіонального відділення 
Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 15.08.2019 об 11.00 у Регіонально-
му відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ,  
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, тел. для довідок 200-25-29.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Київській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об`єктів оренди

 1. Приміщення № 24 в збірно-щитовому будинку (адмі-
ністративна будівля ІТК) (інв. № 47498) загальною площею 
24,5 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, 
вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль». Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення до-
говору оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про надання 
послуг з незалежної оцінки. Замовник: Регіональне відділення Фонду 
по Київській області. Платник: ПП «ГАРАНТ-ЕНЕРГО». Очікувана най-
більша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до об’єкта оцінки 
будуть вважатися: приміщення, частини приміщення адміністратив-
ного призначення.
 2. Приміщення № 66-67 загальною площею 191,0 м2 на 2-му 

поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтую-
чих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». 
Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укла-
дення договору оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про 
надання послуг з незалежної оцінки. Замовник: Регіональне відділення 
Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «ШАМПЄЙН СУПЄРНОВА». 
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини приміщення 
торговельного призначення.
 3. Частина приміщення № 1 загальною площею 10,0 м2 

на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швид-
комонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП 
«МА «Бориспіль»;

частина приміщення № 1 загальною площею 10,0 м2 на 
1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидко-
монтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП 
«МА «Бориспіль»;

приміщення № 183 загальною площею 6,9 м2 на 1-му поверсі 
будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких 
конструкцій(інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»;

приміщення № 146 загальною площею 14,0 м2 на 1-му повер-
сі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих лег-
ких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бо-
риспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»;

частина приміщення № 68 загальною площею 13,6 м2 на 
1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидко-
монтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП 
«МА «Бориспіль»;

частина приміщення № 1 та частина приміщення № 68 за-
гальною площею 6,4 м2 на 1-му поверсі будівлі пасажирсько-
го термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. 
№ 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що 
перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»;

приміщення № 16 – 29, № 35 загальною площею 249,6 м2 
на 1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швид-
комонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП 
«МА «Бориспіль»;

2 (дві) частини приміщення № 1 кожна площею 2,0 м2 на 
1-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидко-
монтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП 
«МА «Бориспіль»;

частина приміщення № 1 загальною площею 3,0 м2 на 1-му 
поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонту-
ючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бо-
риспіль»;

приміщення № 149, № 176 – 185, частина приміщення № 175 
та частина приміщення № 190 загальною площею 317,9 м2 на 
2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидко-
монтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП 
«МА «Бориспіль»;

приміщення № 47 площею 30,9 м2 на 2-му поверсі будівлі 
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких кон-
струкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»;

приміщення № 48 загальною площею 30,4 м2 на 2-му поверсі 
будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких 
конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»;

частина приміщення № 124 загальною площею 4,0 м2 на 
2-му поверсі будівлі пасажирського термінала «F» з швидко-
монтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Ки-
ївська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП 
«МА «Бориспіль»;

частина приміщення № 1 та частина приміщення № 11 за-
гальною площею 34,0 м2 на 2-му поверсі будівлі пасажирсько-
го термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. 
№ 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що 
перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль»;

приміщення № 38 загальною площею 24,7 м2 на 2-му поверсі 
будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких 
конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»;

приміщення № 55 та частина приміщення № 124 загальною 
площею 95,5 м2 на 2-му поверсі будівлі пасажирського термі-
нала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на 
балансі ДП «МА «Бориспіль;

приміщення № 118, № 119, № 128 – 134, № 136 – 138, 
№ 160 – 162, № 170 загальною площею 333,0 м2 на 2-му поверсі 
будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких 
конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль»;

приміщення № 95 загальною площею 6,4 м2 на 2-му поверсі 
будівлі пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких 
конструкцій (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Борис-
піль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль». Мета 
оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди. Дата оцінки: буде визначена договором про на-
дання послуг з незалежної оцінки. Замовник: Регіональне відділення 
Фонду по Київській області. Платник: ТОВ «Преміум Авіа Солюшнз». 
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 20 000 грн. Подібними до 
об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість комплексного викорис-
тання, в тому числі: адміністративного, торговельного призначення; 
приміщення, частини будівель для закладів громадського харчування; 
приміщення, частини будівель для розміщення автоматів з розливу 
напоїв, інших автоматів.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального від-
ділення Фонду по Київській області конкурсну документацію, 
яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за 
№ 198/31650 (далі – Положення), складається із:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни ви-
конання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, 
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову 
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова зго-
да керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на прова-
дження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучаєть-
ся претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення).

Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту 
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна 
становить не менше 3 років.

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окре-
мо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та 
обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна 
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персо-
налом та проходження державної служби Регіонального відділення 
Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 15.08.2019 об 14.00 у Регіонально-
му відділенні Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, 
просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, тел. для довідок 200-25-29.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди 
державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення за-
гального користування (побутова кімната № XIV) площею 1,5 м2 
на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 7. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, 
м. Дубляни, вул. Шевченка, 6. Балансоутримувач: Львівський націо-
нальний аграрний університет. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 
261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропо-
рційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 6. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орі-
єнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Оверко Петро Петрович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 

приміщення, позначеного на поверховому плані № VIII (побутова 
кімната), загальною площею 1,5 м2 на першому поверсі будівлі 
гуртожитку № 6. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., 
Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 8. Балансоутримувач: 
Львівський національний аграрний університет. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., 
Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 8. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ФОП Оверко Петро Петрович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 

приміщення загального користування (побутова кімната № 30) 
площею 1,5 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гур-
тожитку № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., 
Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 10. Балансоутримувач: 
Львівський національний аграрний університет. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., 
Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 10. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ФОП Оверко Петро Петрович. 
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового 

приміщення, позначеного на поверховому плані № 22 (побу-
това кімната), загальною площею 1,5 м2 на першому поверсі 
будівлі гуртожитку № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львів-
ська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 16. Балан-
соутримувач: Львівський національний аграрний університет. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Те-
лефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відно-
син). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Роз-
мір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об'єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., 
Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 16. Дата оцінки (дата, 

на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ФОП Оверко Петро Петрович.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

№ 3 загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пимоненка, 17. Балансо-
утримувач: ВСП – Технічний коледж НУ «Львівська політехніка». Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пи-
моненка, 17. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.07.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Ковальчук 
Лариса Василівна.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 

площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літерою «Б-3» – 
нового аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт 
«Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 
261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об'єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ТОВ «ОТОКОЧ Україна».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загаль-

ною площею 4,0 м2 на першому поверсі у будівлі під літерою 
«Б-3» – нового аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний 
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ді-
лянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце 
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієн-
товно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Універсальне агентство з про-
дажу авіаперевезень».
 8. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення 

площею 7,8 м2 на другому поверсі будівлі навчального корпусу 
№ 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. 
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ді-
лянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце 
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтов-
но). Платник робіт з оцінки – ФОП Галясок Олег Орестович.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

загальною площею 17,7 м2 на першому поверсі спального кор-
пусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Труска-
вець, вул. Степана Бандери, 71. Балансоутримувач: МРЦ МВС Укра-
їни «Перлина Прикарпаття». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 
261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням про-
порційної частки прибудинкової території. Місце розташування зе-
мельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Степана Бандери, 
71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Коца Іван Миронович.
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 

(№ 3 за планом) на першому поверсі шестиповерхового спаль-
ного корпусу (літ. «Б-6») загальною площею 20,7 м2. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Городи-
ще, 6. Балансоутримувач: Спеціалізований Трускавецький санаторій 
«Батьківщина». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вар-
тості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (від-
діл орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної част-
ки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
Львівська обл., м. Трускавець, вул. Городище, 6. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ФОП Романюк Надія Зіновіївна.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхової 

будівлі площею 37,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Ген.Чупринки, 105. Балансоутримувач: Національний лісотех-
нічний університет України. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 
261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням про-
порційної частки прибудинкової території. Місце розташування зе-
мельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 11 та 

№ XXXI загальною площею 45,4 м2 на першому поверсі будів-
лі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, 
вул. Володимира Великого, 2. Балансоутримувач: Стебницький про-
фесійний ліцей. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладен-
ня договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 
(відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: 
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (час-
тині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ді-
лянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, 2.  
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Дрогобицький навчальний 
комбінат автомобільної справи».
 13. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі навчального 

корпусу № 1 загальною площею 100,0 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Балансоутримувач: 
Українська академія друкарства. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 
261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ «Україна».
 14. Назва об’єкта оцінки: гаражні приміщення № 8, № 9, № 10 

загальною площею 116,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Львівська обл., м. Буськ, вул. Грушевського, 19. Балансоутримувач: 
ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України». Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Теле-
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фон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). 
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., 
м. Буськ, вул. Грушевського, 19. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП 
Бербека Петро Євгенович.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщен-

ня загальною площею 209,29 м2 в паркетному відділенні. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. 
Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструк-
цій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
орендних відносин). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (части-
ні площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – ТОВ «УКРТЕХНОСТОУН».
 16. Назва об’єкта оцінки: частини приміщення трансформа-

торних підстанцій з електрообладнанням, а саме: частина при-
міщення ТП-21 площею 40,36 м2; частина приміщення РП-44 площею 
10,69 м2; силовий трансформатор в приміщенні ТП-21 ТМ-630/6 (не-
робочий, в холодному резерві), 1978 р. в. (1 шт.); масляні вимикачі 
ВМ в РП-44 (неробочі), 1977 р. в. (3 шт.); вимикач навантаження ВН 
(ТП-21), 1977 р. в. (1 шт.); кабельна лінія АСБ3*50мм2, введені в екс-
плуатацію 1979 р. (50 м); кабельна лінія 2*АСБ3*240 мм2 (пошкоджені, 
неробочі), введені в експлуатацію 1979 р. (3200 м); ввідні комірки в 
РП-44, 1978 р. в. (3 шт.). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Патона, 1. Балансоутримувач (Орендодавець): ДП «Львівський 
державний завод «Лорта». Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 
261-62-04 (відділ орендних відносин). Електронна адреса замовни-
ка конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій-
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Львів, вул. Патона, 1. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – ФОП Гадада С.
 17. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення 

будівлі Автолабораторії (літ. Ж) загальною площею 384,3 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Великобе-
резнянський р-н, смт Великий Березний, вул. Короленка, 10. Ба-
лансоутримувач: Професійно-технічне училище № 33 смт Великий 
Березний. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди. Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 
263-00-73. Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території. Місце розташування земельної ділянки: За-
карпатська обл., Великоберезнянський р-н, смт Великий Березний, 
вул. Короленка, 10. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.07.2019 р (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Відділ 
освіти Великоберезнянської районної державної адміністрації За-
карпатської області.
 18. Назва об’єкта оцінки: частина службового приміщення 

площею 21,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45701, Волин-
ська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5. Балан-
соутримувач: Управління Державної казначейської служби України у 
Горохівському р-ні Волинської області. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати 
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(033) 224-80-24. Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 45701, 
Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Приватний нотаріус Волошин 
Сергій Анатолійович.
 19. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення котельні з на-

вісом площею 135,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44300, 
Волинська обл., м. Любомль, вул. Брестська, 11. Балансоутримувач: 
Любомльський професійний ліцей. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(033) 224-80-24. Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки при-
будинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 44300, 
Волинська обл., м. Любомль, вул. Брестська, 11. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ТзОВ «Західтепло».
 20. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди, саме: г/т 

спор. № 1 с. Лище, г/т спор. № 2 с. Лище, г/т спор. № 3 с. Лище, г/т 
спор. № 4 с. Лище, г/т спор. № 5 с. Лище, г/т спор. № 7 с. Сьома-
ки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, 
с. Лище та с.Сьомаки. Балансоутримувач: Державне підприємство 
«Укрриба». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вар-
тості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. 
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., 
Луцький р-н, с. Лище та с. Сьомаки. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – СГПП «Луцька рибоводно-меліоративна станція».
 21. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів – гідро-

технічні споруди, а саме: став № 1, Ківерцівський р-н, смт Цумань; 
став № 2н, Ківерцівський р-н, смт Цумань; став № 2в, Ківерцівський 
р-н, смт Цумань; став № 3, Ківерцівський р-н, смт Цумань; зимувальні 
стави Цумань, смт Цумань; стави дільниці Олика, Ківерцівський р-н, 
смт Олика; став Лісовий, Ківерцівський р-н, с. Берестяне; ст. Богус-
лавка, Ківерцівський р-н, смт Цумань; ст. Зимувальні № 2, Ківерців-
ський р-н, смт Цумань; ст. Путилівський; ст. Гайковий, Ківерцівський 
р-н, смт Цумань; виросні стави Олика, Ківерцівський р-н, смт Олика. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Ківецівський р-н, 
смт Цумань, с. Берестяне, смт Олика, с. Башлики (Дубищенська сіль-
ська рада), с. Залісоче та с. Горянівка (Дідичівська сільська рада). 
Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба». Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розмі-
ру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (033) 224-80-24. Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: Волинська обл., Ківецівський р-н, смт Цумань, 
с. Берестяне, смт Олика, с. Башлики (Дубищенська сільська рада), 
с. Залісоче та с. Горянівка (Дідичівська сільська рада). Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Цумань-риба».

Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та допо-
внення до нього (лист Фонду від 16.07.2019 № 10-59-12958) рекомен-
дована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася 
у І півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною комісією під 
час обрання переможця: для об’єктів № 1 –12, 18 – 2400,00 грн; для 

об’єктів № 13 – 15, 17, 19 – 3000,00 грн; для об’єкта № 16 – 7000,00 
грн; для об’єктів № 20, 21 – 5690,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – 
Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 
2 до Положення є: для № 1 – 5 – під розміщення банкоматів, ав-
томатів з розливу напоїв, інших автоматів; для № 6 – 10, 12, 17, 
18 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-
адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів 
громадського харчування тощо); для № 11, 13 – споруди, переда-
вальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх 
розміщення; для № 14, 15, 19 – виробнича, виробничо-складська 
або складська нерухомість; для № 16 – приміщення, частини буді-
вель (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість) 
та машини або обладнання (функціональне призначення та/або 
галузь господарства чи вид діяльності, в якому використовується 
об’єкт оцінки); для № 20, 21 – споруди, зокрема аналогічного функ-
ціонального призначення.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими перед-
бачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціаліза-
цією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, 
та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які бу-
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу докумен-
тального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у 
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через 
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду дер-
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення 
конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04, (031) 
261-38-83, 263-00-73, (033) 224-80-24.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ  
Регіонального відділення Фонду по Одеській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 1. Найменування об’єкта оцінки: приміщення складу № 16 
(955360.1.ААБАЛД733). Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній; зберігач – ТОВ «Коно-
нівський елеватор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4. Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
з метою продажу на аукціоні, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової 
ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій. Телефон замовника конкурсу 
(048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електро-
нна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 
1. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташуван-
ня земельної ділянки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, 
вул. Привокзальна, 4. Цільове призначення земельної ділянки – землі 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. Правовий режим земельної ділянки – земельну ділянку 
орендує ТОВ «Кононівський елеватор». Нормативна грошова оцінка 
земельної(их) ділянки: – . Наявність об’єктів, що містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.07.2019. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регі-
ональне відділення Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15). Конкурсні пропозиції претендентів щодо 
послуг з незалежної оцінки майна по об’єкту оцінки вище 7280 грн 
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
 2. Найменування об’єкта оцінки: корпус млину (літ. А) за-

гальною площею 636,7 м2 (площа забудови – 751 м2), який у 
процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Сарат-
ський комбінат хлібопродуктів». Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: балансоутримувач відсутній. Зберігач – ТОВ «Курорт-
строй». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Саратський 
р-н, смт Сарата, вул. Мельнична, 77. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою прода-
жу на аукціоні, у т. ч. аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні 
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій. Телефон замовника конкурсу (048) 
728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, електронна 
адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком: 
1 будівля. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце роз-
ташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ді-
лянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки: –. Обмеження: –. Наявність об’єктів, 
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) 31.07.2019. Інформація про особу – платника 
робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Одеській області  
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15). Конкурсні пропози-
ції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна по об’єкту 
оцінки вище 7470 грн комісією з конкурсного відбору не розгляда-
тимуться.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31 грудня 2015 року 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16 січня 2018 року № 47).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії 
з конкурсного відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального за-

безпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Вели-
ка Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 14.08.2019. На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір. Місцезнаходження комісії 
та робочої групи: 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.

Конкурс відбудеться 20.08.2019 об 11.00 у Регіональному 
відділенні Фонду по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Ве-
лика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 
731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

ПОЛТАВСЬКА та СуМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Полтавській  
та Сумській областях про оголошення конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – спор-
тивний комплекс. Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 15а, 
с. Вікторія, Пирятинський р-н, Полтавська обл. Мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні 
з умовами. Запланована дата оцінки: 30.04.2019. Строк виконання 
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні 
для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: 
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях. 
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного 
будівництва. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна 
становить 6 000,00 грн.
 2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – спор-

тивний комплекс. Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 1а, 
с. Петрівці, Миргородський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: 
ТОВ Агрофірма «Миргородська». Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою продажу на аукціоні з умовами. Запланована 
дата оцінки: 31.07.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у 
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). За-
мовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях. Основні ознаки подібності об’єкта 
оцінки: об’єкт незавершеного будівництва. Максимальна вартість 
надання послуг з оцінки майна становить 6 000,00 грн.
 3. Назва об’єкта: адмінбудівля загальною площею 116,7 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: пров. Маклакова Миколи, 1, м. Путивль, 
Сумська обл. Балансоутримувач: Північно-східний офіс Державної 
аудиторської служби України. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 
31.05.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необ-
хідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та 
платник виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтав-
ській та Сумській областях. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: 
приміщення, частини будівель. Максимальна вартість надання послуг 
з оцінки майна становить 4 500,00 грн.
 4. Назва об’єкта: гараж площею 50,2 м2. Місцезнаходження 

об’єкта: пл. Першотравнева, 28б, м. Буринь, Сумська обл. Балансо-
утримувач: Північно-східний офіс Державної аудиторської служби 
України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу 
на аукціоні. Запланована дата оцінки: 31.05.2019. Строк виконання 
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні 
для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: 
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях. 
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини бу-
дівель. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна стано-
вить 4 500,00 грн.
 5. Назва об’єкта: літній будинок відпочинку площею 25,8 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Лісова, 38 а, с. Жолдаки, Конотоп-
ський р-н, Сумська обл. Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 31.05.2019. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 
календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник 
виконаних робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та 
Сумській областях. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: при-
міщення, частини будівель. Максимальна вартість надання послуг з 
оцінки майна становить 4 500,00 грн.
 6. Назва об’єкта: адмінбудівля під літ. «А-1» площею 93,3 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Заводська, 10, приміщення 51, 
смт Ямпіль, Сумська обл. Балансоутримувач: Північно-східний офіс 
Держаудитслужби. Мета оцінки: визначення ринкової вартості шля-
хом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 31.07.2019. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-
дарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник викона-
них робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській 
областях. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, 
частини будівель. Максимальна вартість надання послуг з оцінки 
майна становить 4 500,00 грн.
 7. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень, розмі-

щених в одноповерховій цегляній будівлі «Теплопункт», пло-
щею 137,5 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Старокотелевська, 
6, м. Полтава. Балансоутримувач: ДУ «Полтавська виправна колонія 
(№ 64). Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2019. Строк вико-
нання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне відділен-
ня Фонду по Полтавській та Сумській областях. Платник виконаних 
робіт: ТОВ «Генеруюча компанія «Укрспецтепло». Основні ознаки 
подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткова 
ознака подібності: виробнича, виробничо-складська або складська 
нерухомість. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна 
становить 4 500,00 грн.
 8. Назва об’єкта: нежитлове приміщення «Будівля господар-

ська № 2» площею 122,6 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Стро-
ни, 21, м. Горішні Плавні, Полтавська обл. Балансоутримувач: Вище 
професійне гірничо-будівельне училище. Мета оцінки: визначення 
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 31.07.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів 
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). 
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду по Полтавській та 
Сумській областях. Платник виконаних робіт: ФОП Павленко Є. В. 
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини буді-
вель. Додаткова ознака подібності: виробнича, виробничо-складська 
або складська нерухомість. Максимальна вартість надання послуг з 
оцінки майна становить 4 500,00 грн.
 9. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в триповерховій 

будівлі на першому поверсі площею 3,0 м2. Місцезнаходження 
об’єкта: вул. Незалежності, 21а, м. Хорол, Полтавська обл. Балан-
соутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2019. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 кален-
дарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: Регіональне 
відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях. Платник ви-
конаних робіт: АТ КБ «Приватбанк». Основні ознаки подібності об’єкта 
оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткова ознака подібності: 
розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автома-
тів. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
4 500,00 грн.
 10. Назва об’єкта: нежитлове приміщення Гоголівського 

лісництва площею 11,6 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Го-
голя, 91, с. Великі Сорочинці, Миргородський р-н, Полтавська обл. 
Балансоутримувач: Державне підприємство «Миргородське лісове 
господарство». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з ме-
тою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 
31.07.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхід-
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ності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: 
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях. 
Платник виконаних робіт: ГО «Мисливсько-рибальське товариство 
«Романівка». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщен-
ня, частини будівель. Додаткова ознака подібності: адміністративна, 
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість 
для закладів громадського харчування тощо. Максимальна вартість 
надання послуг з оцінки майна становить 4 500,00 грн.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії до-
кументи, які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фон-
ду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за 
№ 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими пе-
редбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких 
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учас-
ників конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення та додатках 
до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами, 
встановленими в додатках 3 – 5 Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково 
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися кон-
курсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Кон-
курсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами 
Регіонального відділення Фонду по Полтавській та Сумській облас-
тях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 
36014 (кімн. 415) до 16.08.2019 включно.

Конкурси відбудуться 22.08.2019 о 10.00 у Регіональному 
відділенні Фонду по Полтавській та Сумській областях за адре-
сою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 
4-й поверх, кімн. 404.

Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Ле-
ніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.

Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – не-
завершене будівництво торгового центру. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Лазарівка, 
вул. Набережна, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості для приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні 
з умовами. Телефон замовника конкурсу (0412) 42-04-16.  Телефакс 
замовника конкурсу (0412) 42-04-16. Електронна адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua Замовник робіт з 
оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській 
областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: 
Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській об-
ластях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Основні види продукції 
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, 
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів): 3 об’єкти нерухомого майна – торговий 
центр (літ. А) загальною площею 714,0 м2, ступінь готовності – 43 %, 
овочесховище (літ. Б) загальною площею 42,7 м2, ступінь готовнос-
ті – 85%, огорожа. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залиш-
кова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довго-
строкових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформа-
ція відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація 
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інфор-
мація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 
(ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки об’єкта оцінки: 15 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
об’єкти незавершеного будівництва.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме 

майно – лінія по виробництву блоків стін підвалів. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Фас-
тівська, 11а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом викупу балансоутримувачем ПрАТ «Фірма 
«Житомирінвест». Телефон замовника конкурсу (0412) 42-04-16. 
Телефакс замовника конкурсу (0412) 42-04-16. Електронна адреса 
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua. За-
мовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській 
та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Плат-
ник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Осно-
вні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 об’єкти нерухо-
мого майна – пропарювальні камери загальною площею 997,9 м2, 
навантажувально-розвантажувальний майданчик площею 4574,7 м2, 
підкранова колія – 125,0 пог. м. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балан-
сова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівни-
цтва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
55862,80 грн станом на 31.12.2018. Розмір земельної ділянки (діля-
нок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ді-
лянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної 
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної 
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. На-
явність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 15 000 грн. Подібні до 
об’єкта оцінки об’єкти: будівлі та споруди, зокрема порівняної площі 
та за функціональним призначенням.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

12,9 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (літ. А). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. Сергія Кемського, 3. Мета проведення оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди державного майна. Телефони замовника конкур-
су: (0362) 26-79-91, (0412) 22-64-72. Телефакс замовника конкурсу: 
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіо-
нального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях. 
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство Банк «Січ». Основні 

види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація відсут-
ня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість 
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фі-
нансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. 
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

11,1 м2 в адміністративній будівлі. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сергія Коротуна, 1. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахун-
ку орендної плати з метою укладення договору оренди державного 
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91, (0412) 22-64-
72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адре-
са замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду по 
Рівненській та Житомирській областях. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Козякевич Г. І. Основні види продукції (послуг), що виробляються: 
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з 
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): ін-
формація відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залиш-
кова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довго-
строкових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформа-
ція відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація 
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інфор-
мація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 
(ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення, частини будівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

80,1 м2 навчального корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Городищанська, 20. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди державно-
го майна. Телефони замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412)  
22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Житомирській області Регіонального відділення 
Фонду по Рівненській та Житомирській областях. Платник робіт з 
оцінки: ВНЗ Відкритий міжнародний університет «Україна». Осно-
вні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація відсут-
ня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість 
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фі-
нансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. 
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об'єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення, частини будівель.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля складів (літ. Г,г) 

площею 117,9 м2, складу (літ. Д) площею 18,6 м2, нежитлова 
будівля складу (літ. Е) площею 110,1 м2 та нежитлова будів-
ля столярного цеху (літ. Ж) площею 59,3 м2. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. Шевченко, 50. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди державного майна. Телефони замовника конкурсу: (0362) 
26-79-91, (0412) 22-64-72. Телефакс замовника конкурсу (0362)  
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, 
zhytomyr@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Управління забезпе-
чення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального 
відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях. Платник 
робіт з оцінки: ТОВ «Рубін». Основні види продукції (послуг), що ви-
робляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних 
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавер-
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема-
теріальних активів): інформація відсутня. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. 
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), 
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділян-
ки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної 
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної 
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. На-
явність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 6 000 грн. Подібні до 
об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та 
за функціональним призначенням.
 7. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди рибогоспо-

дарської технологічної водойми – нагульного ставу площею 
134,4997 га, в тому числі водного дзеркала – 112,46 га в руслі 
р. Унава, права притока р. Ірпінь, басейн р. Дніпро, що знахо-
дяться за межами с. Романівка Попільнянського району;

гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної 
водойми – нагульного ставу площею 91,6335 га, в тому числі 
водного дзеркала – 80,5106 га в руслі р. Унава, права притока 
р. Ірпінь, басейн р. Дніпро, що знаходяться за межами с. Кошляки 
Попільнянського району;

гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної во-
дойми – риборозплідника площею 12,6699 га, в складі: вирос-
них ставків № 1, 2, 3, 5, зимувального ставка № 1, нерестового 
ставка № 1, водопостачального каналу в руслі р. Унава, права 
притока р. Ірпінь, басейн р. Дніпро, що знаходяться за межами 
с. Кошляки Попільнянського району, що перебувають на балансі ДП 
«Укрриба».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Попільнян-
ський р-н, за межами сіл Романівка та Кошляки. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 

з метою укладення договору оренди державного майна. Телефони 
замовника конкурсу: (0362) 26-79-91, (0412) 22-64-72. Телефакс 
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua, zhytomyr@spfu.gov.ua. Замовник робіт 
з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Жито-
мирській області Регіонального відділення Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях. Платник робіт з оцінки: ФОП Казіміров А. В. 
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-
сутня. Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним 
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): інформація 
відсутня. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господар-
ського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вар-
тість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. 
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки: 30 000 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
гідротехнічні споруди.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних докумен-
тів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ По-
ложення.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів від дати підписання договору на проведення незалежної 
оцінки.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної 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 фізич-
ної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, 
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду по 
Рівненській та Житомирській областях о 12.00 через 14 днів 
після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підроз-
ділу з діловодства Регіонального відділення Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 
77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА  
та ЛуГАНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по Харківській, Донецькій 
та Луганській областях про оголошення конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки індивідуально визначеного 
майна – об’єктів оренди

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (кімн. 
№ 1-11, № 1-12, № 1-13) загальною площею 76,8 м2 в однопо-
верховій адміністративній будівлі (інв. № 101300003), що пере-
буває на балансі Головного управління статистики у Луганській облас-
ті. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., Новопсковський 
р-н, смт Новопсков, вул. Українська, 21. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс 
(06452) 4-23-48, 4-23-68, електронна адреса: lugansk@spfu.gov.ua. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Халапурда Д. В. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019. Очікувана найбільша ціна 
послуг з оцінки – 2,20 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись 
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина господарської бу-

дівлі з металу площею 297,5 м2 (інв. № 101300004), що пере-
буває на балансі Станично-Луганського міжрайонного управління 
водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська 
обл., Станично-Луганський р-н, смт Станиця Луганська, вул. Гагаріна, 
73. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об'єкта 
оренди для продовження договору оренди. Замовник послуг з оцін-
ки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській 
області Регіонального відділення Фонду по Харківській, Донецькій 
та Луганській областях, телефон/телефакс: (06452) 4-23-48, 4-23-
68, електронна адреса: lugansk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцін-
ки: ТОВ «Компанія Максімет». Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.06.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки –  
2,20 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний до-
свід з оцінки приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване при-

міщення в одноповерховій будівля вокзалу ст. Білокуракине 
площею 27,9 м2 (інв. № 8870100001076, реєстровий номер 
40075815.694.АААВАВ577), що перебуває на балансі філії «Центр 
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ви-
робничого підрозділу «Попаснянське територіальне управління» АТ 
«Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 41149437. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 92200, Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт Булокура-
кине, вул. Центральна, 230. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об'єкта оренди для продовження договору орен-
ди. Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/теле-
факс: (06452) 4-23-48, 4-23-68, електронна адреса: lugansk@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: АТ «Укрпошта». Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019. Очікувана найбільша ціна 
послуг з оцінки – 1,70 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись 
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
  4. Найменування об’єкта оцінки: частина вбудовано-

го нежитлового приміщення 39,8 м2 на першому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1 (інв. № 1013200003, 
реєстровий номер 02125131.27.ЛКЕУПВ001), що перебуває на 
балансі ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шев-
ченка», код за ЄДРПОУ 02125131. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
91480, Луганська обл., Новоайдарський р-н, м. Щастя, вул. Доне-
цька, 121. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник послуг 
з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Луган-
ській області Регіонального відділення Фонду по Харківській, Доне-
цькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (06452) 4-23-48, 
4-23-68, електронна адреса: lugansk@spfu.gov.ua. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Фомічов М. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцін-
ки – 1,70 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практич-
ний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
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  5. Найменування об’єкта оцінки: частина даху площею 
16,0 м2 адміністративної будівлі (літ. К-2), що перебуває на балан-
сі Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони 
в Донецькій області, код за ЄДРПОУ 40109084. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, 84. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення 
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс: (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua. 
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Наявність об’єктів, що міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.06.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцін-
ки – 2,63 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практич-
ний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв 
та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення 
технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
 6. Найменування об’єкта оцінки: ділянка покрівлі будівлі 

адміністративно-управлінського корпусу (інв. № 10310001), літ. 
«А-7», загальною площею 33,1 м2, що перебуває на балансі Го-
ловного управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 
02362629. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Маршала 
Бажанова, 28. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ». Наявність об’єктів, 
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 31.08.2019. Очікувана найбільша ціна послуг 
з оцінки – 2,20 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись прак-
тичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв 
та конструктивних частин будівель, що призначені для розміщення 
технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина покрівлі 9-поверхової 

будівлі гуртожитку (інв. № 00081) загальною площею 13,21 м2, 
що перебуває на балансі Державного науково-виробничого підпри-
ємства «Об'єднання комунар», код за ЄДРПОУ 14308730. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Старошишківська, 4. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору орен-
ди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Хар-
ківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з 
оцінки: ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ». Наявність об’єктів, що містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.08.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,20 тис. грн. 
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 
інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних 
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і 
антен операторів телекомунікацій.
 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 

першому поверсі Електромеханічного технікуму загальною 
площею 31,98 м2, що перебуває на балансі Харківського націо-
нального університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, код 
за ЄДРПОУ 2071151. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, 
вул. Самсонівська, 36. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне 
відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 
телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Чепіль М. О. Наявність об’єктів, 
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 31.07.2019. Очікувана найбільша ціна послуг 
з оцінки – 2,20 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись прак-
тичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – 

кімн. № 8 (1-й пов.); № 8, 9, 10 (3-й пов.), розташовані на 1-му 
та 3-му поверхах 3-поверхової будівлі стендового корпусу (інв. 
№ 213102, літ. «Ж-3»), загальною площею 99,1 м2, що перебу-
ває на балансі Державного підприємства «Український державний 
науково-дослідний вуглехімічний інститут» (УХІН), код за ЄДРПОУ 
190443. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Весніна, 
7. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс 
(057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник 
робіт з оцінки: ТОВ «РАДІАН». Наявність об'єктів, що містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.06.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,70 тис. грн. 
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 
приміщень, частин будівель.
  10. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщен-

ня – к. № 1, 7, 9, 15, 21 на 2-му поверсі 10-поверхової будівлі 
науково-виробничого корпусу (інв. № 125634) загальною пло-
щею 131,0 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування», 
код за ЄДРПОУ 14310589. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Хар-
ків, вул. Катерининська, 40/42. Мета проведення оцінки: визначен-
ня вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: 
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: 
vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Науково-виробнича 
фірма СКАД». Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,70 тис. грн. В якості по-
дібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
 11. Найменування об’єкта оцінки: частина холу на 1-му по-

версі 4-поверхової адміністративної будівлі з підвалом, інв. 
№ 10310014, літ. «Б-4», загальною площею 3,0 м2, що перебуває 
на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Харківській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40112097. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Шевченка, 26. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Ре-
гіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: 
vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Шатов М. М. Наяв-
ність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019. Очікувана найбільша 
ціна послуг з оцінки – 2,20 тис. грн. В якості подібного буде врахову-
ватись практичний досвід з оцінки приміщень для розміщення авто-
матів з розливу напоїв та іншого подібного майна.
 12. Найменування об’єкта оцінки: частина навісу № 43, інв. 

№ 089, реєстровий №08162096.1.АААИВК233, загальною пло-
щею 60,0 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства 
Міністерства оборони України «Харківська контора матеріально-
технічного забезпечення», ідентифікаційний номер 08162096. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Цементна, 3. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 
700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Волощук В. І. Наявність об'єктів, що містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.05.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,70 тис. грн. 

В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 
споруд або будівель, зокрема, порівняної площі та функціонального 
призначення.
 13. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення умивальника (№ ІІ-9 згідно з технічним паспортом) на 
другому поверсі та частина нежитлового приміщення умиваль-
ника (№ ІІІ-10 згідно з техпаспортом) гуртожитку № 1 ХНТУСГ 
ім. П. Василенка, загальною площею 3,0 м2, що перебуває на 
балансі Харківського національного технічного університету сіль-
ського господарства ім. П. Василенка, код за ЄДРПОУ 00493741. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Алчевський, 44а. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс 
(057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник 
робіт з оцінки: ФОП Буряковський В. М. Наявність об'єктів, що міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.06.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки –  
2,20 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний до-
свід з оцінки для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв 
та іншого подібного майна.
 14. Найменування об’єкта оцінки: частина пральної кімнати 

№ С11 на третьому поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 5 
ХНТУСГ ім. П. Василенка загальною площею 1,5 м2, що перебу-
ває на балансі Харківського національного технічного університету 
сільського господарства ім. П. Василенка, код за ЄДРПОУ 00493741. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Коцарська, 9. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Буряковський В. М. Наявність об’єктів, що містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.06.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,20 
тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід 
з оцінки приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу 
напоїв та іншого подібного майна.
 15. Найменування об’єкта оцінки: частина побутової кімнати 

№ 11 (сушка) на другому поверсі 9-поверхової будівлі гурто-
житку № 1 ХНТУСГ ім. П. Василенка загальною площею 2,0 м2, 
що перебуває на балансі Харківського національного технічного уні-
верситету сільського господарства ім. П. Василенка, код за ЄДРПОУ 
00493741. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Юві-
лейний, 48/1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Буряковський В. М. Наявність об'єктів, 
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 30.06.2019. Очікувана найбільша ціна по-
слуг з оцінки – 2,20 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись 
практичний досвід з оцінки приміщень для розміщення банкоматів, 
автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна.
 16. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – 

кімн. № 16 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового кор-
пусу (інв. № 10310001, літ. «А-4») загальною площею 8,6 м2, 
що перебуває на балансі Регіонального центру професійної освіти 
електротехнічних, машинобудівних та сервісних технологій Харків-
ської області, код за ЄДРПОУ 02547903. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Харків, просп. Московський, 19. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг 
з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електро-
нна адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Мат-
вейшин В. В. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2019. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,20 тис. грн. В якості по-
дібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
 17. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 

першому поверсі лівого крила різноповерхового навчального 
корпусу (пам’ятка архітектури та містобудування місцевого 
значення) загальною площею 20,9 м2, що перебуває на балансі 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, код за 
ЄДРПОУ 02071205. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, 
пл. Свободи, 6. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Оковитий С. М. Наявність об'єктів, що 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.06.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцін-
ки – 2,20 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний 
досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
  18. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщен-

ня – частина холу № 22 (за техпаспортом) на 1-му поверсі 
11-поверхової будівлі інженерно-лабораторного корпусу, 
інв. № 82166, літ. А-11, загальною площею 5,0 м2, що перебу-
ває на балансі Державного проектно-вишукувального та науково-
дослідного інституту «Укрмережпроект», код за ЄДРПОУ 00114092. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, Гімназійна наб. (Чер-
воношкільна наб.), 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне 
відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 
телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Бабік І. М. Наявність об'єктів, що 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.05.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцін-
ки – 2,20 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний 
досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 19. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення будівлі поста ЕЦ на 1-му поверсі одноповерхової бу-
дівлі, інв. № 10134, загальною площею 1,0 м2, що перебуває на 
балансі виробничого підрозділу «Харківське територіальне управлін-
ня» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель 
і споруд» ПАТ «Українська залізниця», ідентифікаційний код 41149437. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Лозівський р-н, 
смт Орілька, вул. Братів Шишкіних, 4. Мета проведення оцінки: ви-
значення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з 
оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електро-
нна адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО 
ДІДЖІТАЛ». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,20 тис. грн. В якості по-
дібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних 
споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, 
що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів 
телекомунікацій.
  20. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового 

приміщення будівлі поста ЕЦ на 1-му поверсі одноповерхової 
будівлі загальною площею 1,0 м2, що перебуває на балансі ви-

робничого підрозділу «Харківське територіальне управління» філії 
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і спо-
руд» ПАТ «Українська залізниця», ідентифікаційний код 41149437. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Сахновщинський 
р-н, смт Сахновщина, вул. 17 Вересня, 18а. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг 
з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна 
адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО 
ДІДЖІТАЛ». Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,20 тис. грн. В якості 
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженер-
них споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин 
будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен 
операторів телекомунікацій.
 21. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення пост електричної централізації – к. № 1-19 (за повер-
ховим планом) на 1-му поверсі одноповерхового будинку (літ. 
за техпаспортом Д-ІН) загальною площею 1,0 м2, що перебу-
ває на балансі виробничого підрозділу «Харківське територіальне 
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуата-
ції будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця», ідентифікаційний 
код 41149437. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., 
Близнюківський р-н, смт Близнюки, вул. Радянська, 3д. Мета про-
ведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахун-
ку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харків-
ській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 
700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з 
оцінки: ТОВ «ЛОКО ДІДЖІТАЛ». Наявність об'єктів, що містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.08.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,20 
тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід 
з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструк-
тивних частин будівель, що призначені для розміщення технічних 
засобів і антен операторів телекомунікацій.
 22. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення пост електричної централізації – к. № 1-7 (за повер-
ховим планом) на 1-му поверсі одноповерхового будинку (літ. 
за техпаспортом Б) загальною площею 1,0 м2, що перебуває на 
балансі виробничого підрозділу «Харківське територіальне управлін-
ня» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель 
і споруд» ПАТ «Українська залізниця», ідентифікаційний код 41149437. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Близнюківський 
р-н, c. Енергетиків, вул. Залізничників, 12а. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру оренд-
ної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг 
з оцінки: Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електро-
нна адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЛОКО 
ДІДЖІТАЛ». Наявність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2019. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,20 тис. грн. В якості по-
дібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних 
споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, 
що призначені для розміщення технічних засобів і антен операторів 
телекомунікацій.
 23. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – 

кімн. № 8 на 1-му поверсі двоповерхової адмінбудівлі, реєстро-
вий номер майна 08162096.1.ПФЕЕДТ066 (інв. № 083), загаль-
ною площею 12,4 м2, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська 
контора матеріально-технічного забезпечення», код за ЄДРПОУ 
8162096. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Цементна, 
3. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс 
(057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.gov.ua. Платник ро-
біт з оцінки: ТОВ «Торгова компанія «ВЕСТА-ТРЕЙД 2015». Наявність 
об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.05.2019. Очікувана найбільша ціна по-
слуг з оцінки – 2,20 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись 
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 24. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення фойє на першому поверсі учбового корпусу загальною 
площею 5,0 м2, що перебуває на балансі Національного аерокос-
мічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут», код за ЄДРПОУ 02066769. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Харків, вул. Чкалова, 17. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Ре-
гіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: 
vostok@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Нєдєлін С. Є. Наяв-
ність об'єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019. Очікувана найбільша ціна 
послуг з оцінки – 2,20 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись 
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 25. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення фойє радіотехнічного корпусу загальною площею 
5,0 м2, що перебуває на балансі Національного аерокосмічного уні-
верситету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
код за ЄДРПОУ 02066769. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Хар-
ків, вул. Чкалова, 17. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіональне 
відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 
телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: vostok@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Нєдєлін С. Є. Наявність об'єктів, 
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 30.06.2019. Очікувана найбільша ціна послуг 
з оцінки – 2,20 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись прак-
тичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-
ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які ді-
ють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-
вадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаче-
ним п.12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс-
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка 
складається із:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних 
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропо-
зиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачують-
ся претендентом згідно із законом; документів щодо практичного 
досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією 



19відомості
приватизації

31 липня 2019 року№ 31 (1259)

щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних до-
кументів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); 
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-
ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефони для 
довідок: (057) 700-03-27, 700-77-19.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублі-
кування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні Фон-
ду по Харківській, Донецькій, та Луганській областях за адресою: 
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх).

Конкурсна документація подається шляхом поштового відправ-
лення на адресу Регіонального відділення Фонду по Харківській, 
Донецькій, та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Теа-
тральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової скриньки для ко-
респонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля 
поста охорони) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно). 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.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,  
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду в Херсонській області, 
АРК та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення оцінки державного майна

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду в Хер-
сонській області, АРК та м. Севастополі. Запланована дата оцінки: 
31.07.2019.

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при продовженні догово-
ру оренди.
  1.1. Частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 

на першому поверсі навчального корпусу № 6 (реєстровий 
№ 02125609.1.ЦООЖГМ013), що перебуває на балансі Херсон-
ського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Уні-
верситетська (40 років Жовтня), 4.  Платник: Філія – Херсонське об-
ласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України». Об’єкти, що будуть розглядатися комісією 
як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: приміщення, частини при-
міщень для розміщення автоматів.  Очікувана найбільша ціна послуг 
з оцінки: 2,2 тис. грн.
 1.2. Частина вбудованого нежитлового приміщення холу 

дев’ятого поверху площею 10,0 м2 і частина даху площею 
2,0 м2 дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 3, що перебуває 
на балансі Херсонського національного технічного університету, за 
адресою: м. Херсон, вул. Миру, 44. Платник: Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Інтернаціональні телекомунікації». Об’єкти, 
що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта 
оцінки: конструктивні частини будівель та споруд для розміщення 
передавальних пристроїв. Очікувана найбільша ціна послуг з оцін-
ки: 2,2 тис. грн.
 1.3. Частини стін загальною площею 8,0 м2 (на другому – 

1,0 м2, третьому – 1,0 м2, четвертому – 1,0 м2, п’ятому – 1,0 м2, шос-
тому – 1,0 м2, сьомому – 1,0 м2, восьмому – 1,0 м2, дев’ятому – 1,0 м2 
поверхах) будівлі гуртожитку № 3, що перебуває на балансі Хер-
сонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Уні-
верситетська, 2. Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Укрком». Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є по-
дібними до об’єкта оцінки: конструктивні частини будівель та споруд 
для розміщення передавальних пристроїв. Очікувана найбільша ціна 
послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 1.4. Нежитлові приміщення площею 202,1 м2 на першому 

поверсі триповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі 
Дар’ївської виправної колонії управління ДПтС України в Херсонській 
області, АРК та м. Севастополі (№ 10), за адресою: Херсонська обл., 
Білозерський р-н, с. Дар’ївка, вул. Жовтнева, 193. Платник: Фізична 
особа – підприємець Гончар Марина Володимирівна. Об’єкти, що бу-
дуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: 
приміщення для розміщення об’єктів торговельного призначення. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,4 тис. грн.
 1.5. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 

70,9 м2 на першому поверсі та вбудовані нежитлові приміщення 
загальною площею 249,3 м2 на другому поверсі двоповерхо-
вої будівлі (реєстровий номер 38481146.1.НЧИЮЦЛ1154), що 
перебуває на балансі Державної установи «Херсонський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за 
адресою: Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Високопілля, 
вул. Визволителів, 108. Платник: Комунальний заклад «Високопіль-
ський центр дитячої та юнацької творчості». Об’єкти, що будуть роз-
глядатися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: при-
міщення адміністративного призначення. Очікувана найбільша ціна 
послуг з оцінки: 2,6 тис. грн. 

2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
 2.1. Нежитлове приміщення площею 7,6 м2 на другому 

поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Іванів-
ського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: 
Херсонська обл., смт Іванівка, вул. Миру, 5. Платник: Товариство з об-
меженою відповідальністю «Новалайн». Об’єкти, що будуть розгляда-
тися комісією як такі, що є подібними до об’єкта оцінки: конструктивні 
частини будівель та споруд для розміщення передавальних пристро-
їв. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,6 тис. грн.

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну доку-
ментацію відповідно до наказу Фонду від 31.12.2015 № 2075 «Про за-
твердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 
за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47), в за-
печатаному конверті з описом підтвердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову 
згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на про-
вадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залуча-
ється претендентом (у разі необхідності); інформацію про претен-
дента (додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості надання 
послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент 
та строку виконання робіт (не більше 5 календарних днів), запечата-
них в окремому конверті; документи щодо практичного досвіду ви-
конання робіт з оцінки, складені за порядком згідно із заповненою 
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (додаток 3 до 
Положення), які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна (загальний стаж професійної 
діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність кваліфіка-
ційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріаль-
ній формі», спеціалізація 1.1.«Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них»). Документи щодо практичного досвіду, які не будуть 
складені за порядком, розглядатися не будуть.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», 
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у 
конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Хер-
сон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду в Хер-
сонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, 
просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів після опу-
блікування цієї інформації, тел. для довідок (0552) 22-44-44.

м. КИЇВ 
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду по м. Києву про оголошення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення дого-
вору оренди.

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Платник 
робіт з оцін-
ки об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

Очікувана 
найбіль-
ша ціна 
надання 
послуг з 
оцінки/

грн
1 Частина не-

житлового 
приміщення

2,8 м. Київ, вул. Ні-
жинська, 14 гурто-
житок № 6

Національний авіа-
ційний університет

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.07.19
3500

2 Частина не-
житлового 
приміщення

3,6 м. Київ, вул. Ні-
жинська, 12 гур-
тожиток № 1

Національний авіа-
ційний університет

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.07.19
3500

3 Частина не-
житлового 
приміщення

6,0 м. Київ, вул. Ні-
жинська, 29д гур-
тожиток № 11

Національний авіа-
ційний університет

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.07.19
3500

4 Частина не-
житлового 
приміщення

4,0 м. Київ, вул. Ні-
жинська, 29в гур-
тожиток № 9

Національний авіа-
ційний університет

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.07.19
3500

5 Частина не-
житлового 
приміщення

5,0 м. Київ, вул. Ні-
жинська, 29б гур-
тожиток № 8 

Національний авіа-
ційний університет

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.07.19
3500

6 Частина не-
житлового 
приміщення

7,0 м. Київ, вул. Ні-
жинська, 29а гур-
тожиток № 7

Національний авіа-
ційний університет

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.07.19
3500

7 Частина не-
житлового 
приміщення

6,0 м. Київ, вул. Ми-
коли Голего, 7а 
гуртожиток № 13

Національний авіа-
ційний університет

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.07.19
3500

8 Частина не-
житлового 
приміщення

4,0 м. Київ, вул. Гар-
матна, 51 гурто-
житок № 3

Національний авіа-
ційний університет

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.07.19
3500

9 Частина не-
житлового 
приміщення

6,0 м. Київ, вул. Ми-
коли Голего, 7а 
гуртожиток № 10

Національний авіа-
ційний університет

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.07.19
3500

10 Частина не-
житлового 
приміщення

5,0 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 193 
гуртожиток № 5

Національний авіа-
ційний університет

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.07.19
3500

11 Частина не-
житлового 
приміщення

5,0 м. Київ, вул. Гар-
матна, 53 гурто-
житок № 4

Національний авіа-
ційний університет

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!»

31.07.19
3500

12 Частина не-
житлового 
приміщення

8,8 м. Київ, вул. Бан-
кова, 11

Управління адмі-
ністративними бу-
динками Держав-
ного управління 
справами 

ВП «Україн-
ський центр 
по обслу-
говуванню 
пасажирів на 
залізничному 
транспорті” 
філії «Па-
сажирська 
компанія» АТ 
«Укрзаліз-
ниця»

31.07.19
4000

13 Частина даху 20,0 м. Київ, вул. Анто-
новича, 180

ДНУ «Український 
інститут науково-
технічної експерти-
зи та інформації»

ТОВ «Світ 
Аутдор Ме-
діа»

31.07.19
4500

14 Частина фа-
саду будівлі 

144,0 м. Київ, вул. М. 
Бойчука (Кіквідзе), 
40а 

Національний 
транспортний уні-
верситет

ТОВ «Світ 
Аутдор Ме-
діа»

31.07.19
5000

15 Частина Не-
житлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул. В.
Чорновола, 28/1, 
корпус № 11

Національна дитя-
ча спеціалізована 
лікарня «Охмат-
дит»

АТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК»

31.07.19
3500

16 Частина не-
житлового 
приміщення

42,3 м. Київ, вул. Ді-
лова (Димитро-
ва), 24

ДП «Укркомуноб-
слуговування»

ГС «Громад-
ський про-
стір»

31.07.19
4000

17 Нежитлові 
приміщення 

204,1 м. Київ, 
вул. Солом’янська, 
1

 Центр підви-
щення кваліфікації 
працівників вод-
ного господарства 
(ЦПКВГ)

ТОВ «ЕМБЕР 
ЮА»

31.07.19
5000

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Платник 
робіт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки
Очікувана 
найбільша 
ціна надан-
ня послуг з 
оцінки/грн

1 Нежитлові 
приміщення

191,8 м. Київ, вул. А. 
Цедіка (Е. 
Потьє), 8а

ДП НДІ «ОРІОН» ТОВ «НВП 
«СІНКО»

31.07.19
5000

2 Нежитлове 
приміщення

499,9 м. Київ, 
просп. В. 
Лобановського, 
51, Інженерний 
корпус, літ. Е

ДП «НДІБВ» ТОВ «Спільне 
українсько-
американське 
підприємство 
«МІМ» 

31.07.19
5000

3 Нежитлові 
приміщення

617,19 м. Київ, вул. 
Братиславська, 
5а, корп.1 
(літ. А)

ДУ «Інститут серця 
МОЗ України»

ТОВ «Альфа 
Медика»

30.06.19
5000

4 Нежитлове 
приміщення

18,3 м. Київ, 
вул. Бастіонна, 
6а

Державне казна-
чейтво України

АТ 
«Укрексімбанк»

31.07.19
4500

5 Нежитлове 
приміщення

112,8 м. Київ, вул. Є. 
Харченка, 2

Бортницьке між-
районне управління 
водного господар-
ства ім. Гаркуші 
М. А.

ФОП 
Парішкура 
В. В.

31.05.19
5000

6 Частина не-
житлового 
приміщення

1,0 м. Київ, 
вул. Вінницька, 
10

Державний універ-
ситет інфраструкту-
ри та технологій

ФОП Бойко 
О. В.

31.05.19
3500

Конкурси відбудуться 14 серпня 2019 року о 15.00 в Регіональ-
ному відділенні Фонду по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. 
Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 08 серпня 2019 року за адре-
сою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. 

Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному 

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, 
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи 
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі 
в конкурсному відборі допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 14 серпня 2019 року», 
а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 
(далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцін-
ки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в 
межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників кон-
курсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до кон-
курсної документації, порядку її складання, оформлення та подання 
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за вста-
новленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду по  
м. Києву.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, 
частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого на-
ведені у пункті 4 додатку 2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина фасаду будівлі, 
частина даху є: зовнішні рекламні носії.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шев-
ченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

прийнято рішення  
про приватизацію

Продовження. Початок рубрики на стор. 6

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ  
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 
26.07.2019 № 111 прийнято рішення про приватизацію шля-
хом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – гаражів літ. Г загальною площею 183,1 м2, 
які не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ 
№ 9», код ЄДРПОУ 00121790, та знаходяться за адресою: 
24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 9а.


 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 
26.07.2019 № 112 прийнято рішення про приватизацію шляхом 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окре-
мого майна – майстерні МЗМ літ. Д загальною площею 363,4 м2, 
яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ 
№ 9», код ЄДРПОУ 00121790, та знаходиться за адресою: 24321,  
Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 9в.


 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 
26.07.2019 № 113 прийнято рішення про приватизацію шля-
хом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – центрального складу-навісу літ. В № 2 за-
гальною площею 424,1 м2, який не увійшов до статутного капі-
талу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9», код ЄДРПОУ 00121790, та 
знаходиться за адресою: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, 
вул. Промислова, 9б.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ  
про внесення змін до наказу про прийняття  
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській об-
ластях від 25.07.2019 № 00433 внесено зміни до наказу Ре-
гіонального відділення Фонду державного майна України по 
Львівській області від 07.03.2019 № 00363 «Про прийняття рі-
шення про приватизацію об’єкта малої приватизації окремого 
майна» в частині назви об’єкта приватизації, а саме:

окреме майно – група інвентарних об'єктів у складі: будівля 
електропідстанції площею 211,3 м2, обладнання (передавальні 
пристрої), залізнична колія за адресою: Львівська обл., м. Дро-
гобич, вул. Гайдамацька, 22 , що перебуває на зберіганні Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Дрогобичавтокран».

РІВНЕНСЬКА  
та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ 

ІНФОРМАЦІЯ  
про внесення змін до наказу про прийняте рішення   
про приватизацію 
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях від 
25.07.2019 року № 63 внесено зміни до п. 2 наказу Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна України по Рівнен-
ській області № 195 від 24.04.2018 «Про прийняття рішення 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна», виклавши в такій редакції: «Приватизувати окреме 
майно – будівлю магазину загальною площею 305,6 м2, що пе-
ребуває на балансі ПрАТ «Дубенський завод гумово-технічних 
виробів», код за ЄДРПОУ 2971506, за адресою: 35600, Рів-
ненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71, шляхом продажу 
на електронному аукціоні без умов»».
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Додаток 2  
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 23.07.2019 № 728)

ПЕРЕЛІК 
єдиних майнових комплексів державних підприємств  

і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду,  
які підлягають приватизації в 2019 році

Код  
за ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

01128475 Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «Він ницький авіаційний 
завод – «ВІАЗ»

м. Він ниця, вул. Чехова, 7 Державний концерн 
«Укроборон пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Єдиний майновий комплекс – структур-
ний підрозділ ДП «Хмельницький завод 
залізобетонних конструкцій та виробів»

Хмельницька обл., Хмель-
ницький р-н, с-ще Богда-
нівці, вул. Заводська, 1/2Б

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Він ницькій та Хмель-
ницькій областях

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду державного майна 
України від 27.12.2018  № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

08011078 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства «Запорізький 
автомобільний ремонтний завод»

м. Запоріжжя, вул. Ураль-
ська, 1

Державний концерн 
«Укроборон пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

07552205 Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «Івано-Франківський 
котельно-зварювальний завод»

м. Івано-Франківськ, 
вул. Хриплинська, 11

Державний концерн 
«Укроборон пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Київській області

Єдиний майновий комплекс колишнього 
державного підприємства «Броварський 
оптовий ринок»

Київська обл., м. Бровари, 
вул. Сергія Москален-
ка, 26-А

Міністерство аграр-
ної політики та про-
довольства України

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.12.2018  № 1637 «Про затвердження пере-
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

00845921 Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «Чутове»

Полтавська обл., смт Чу-
тове, вул. Центральна, 
12, кімн. 7

Регіо наль не відді-
лення Фонду по Пол-
тавській та Сумській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

24341869 Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «Бюро з стандартизації та 
нормативного забезпечення на заліз-
ничному транспорті»

м. Харків, вул. Халтурі-
на, 46 

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

14309764 Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «Харківський завод 
транспортного устаткування»

м. Харків, вул. Достоєв-
ського, 3

Державний концерн 
«Укроборон пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області

00205104 Державне підприємство «Черкаський 
державний завод хімічних реактивів»

м. Черкаси, вул. Чигирин-
ська, 21

Апарат Фонду Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду державного майна 
України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Чернігівській області

07978157 Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «171 Чернігівський ре-
монтний завод»

м. Чернігів, вул. Кошо-
вого, 1

Державний концерн 
«Укроборон пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

08457704 Єдиний майновий комплекс держав но го 
підприємства «Ніжинський ремонт ний за-
вод інженерного озброєння»

Чернігівська обл., м. Ні-
жин, вул. Прилуцька, 131

Державний концерн 
«Укроборон пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

23696820 Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «Центральний 
науково-дослідний інститут навігації і 
управління»

м. Київ, вул. Фрунзе, 
160/20

Державний концерн 
«Укроборон пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

24967600 Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «Укроборонресурси»

м. Київ, Саперно-
Слобідський проїзд, 3

Державний концерн 
«Укроборон пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

38488780 Єдиний майновий комплекс Державного 
підприємства «Український інститут 
інженерно-технічних розслідувань для 
будівництва»

м. Київ, бульвар Лесі Укра-
їнки, 26

Міністерство регіо-
наль ного розви-
тку, будівництва 
та житлово-
комунального госпо-
дарства України

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.12.2018  № 1637 «Про затвердження пере-
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Апарат Фонду

32495626 Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «Дніпровський 
електровозобудівний завод»

м. Дніпро, вул. Орбіталь-
на, 13

Міністерство еконо-
мічного розвитку і 
торгівлі України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

36716107 Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «КИЇВМАШСЕРВІС»

м. Київ, вул. Пухівська, 4 Регіо наль не відді-
лення Фонду  
по м. Києву

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Додаток 3 
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 23.07.2019 № 728)

ПЕРЕЛІК 
окремого майна, що підлягає приватизації в 2019 році

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ 

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

Одноповерхова адміністративна будів-
ля АТЦ площею 45,7 кв. м

Він ницька обл., 
Козятинський р-н, 
с. Широка Гребля, 
вул. Заводська, 4а

ТзОВ «Юзефо-
Миколаївська АПК», 
код за ЄДРПОУ 
31187853

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Він ницькій та Хмель-
ницькій областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля прохідної літ. А загальною пло-
щею 114,1 кв. м.

м. Він ниця, вул. Гон-
ти, 30

ПрАТ «Будмаш», код за 
ЄДРПОУ 1267863

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля лазні з прибудованою котель-
нею загальною площею 261,3 кв. м, 
що не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Красносільський цукровий завод»

Він ницька обл., 
Бершадський р-н, 
с. Красносілка, 
вул. Заводська, 10А

Відсутній Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Приміщення лазні з № 2-1 по № 2-7 
загальною площею 50,0 кв. м в бу-
дівлі літ. «З, З1, з», що не увійшли до 
статутного капіталу СВАТ «Комсомоль-
ське», код за ЄДРПОУ 05527692

Він ницька обл., 
Козятинський р-н, 
с. Садове, вул. Бри-
гадна, 7

ТОВ «Агромир і Ко», 
код за ЄДРПОУ 
05527692

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ 

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Приміщення їдальні загальною пло-
щею 391,4 кв. м в будівлі торгового 
комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: 
на І поверсі з № 14 по № 33 площею 
379,3 кв. м; підвал № 1 площею 12,1 
кв. м, вхідний майданчик а, що не 
увійшли до статутного капіталу ВАТ 
«Ободівський цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 00371742

Він ницька обл., 
Тростянецький р-н, 
с. Нова Ободівка, 
вул. Призавод-
ська, 24д

Новоободівська сіль-
ська рада, код за  
ЄДРПОУ 4331099

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Приміщення побуткомбінату загальною 
площею 261,4 кв. м в будівлі торгового 
комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: 
на І поверсі з № 34 по № 39 площею 
139,4 кв. м; на ІІ поверсі з № 40 по 
№ 52 площею 122,0 кв. м, вхідні 
майданчики а2, а4, сходи а3, що не 
увійшли до статутного капіталу ВАТ 
«Ободівський цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 00371742

Він ницька обл., 
Тростянецький р-н, 
с. Нова Ободівка, 
вул. Призавод-
ська, 24д

Новоободівська сіль-
ська рада, код за  
ЄДРПОУ 4331099

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля лазні загальною площею 138,9 
кв. м, що не увійшла до статутного 
капіталу САТ «Уладіввське», код за 
ЄДРПОУ 00385649

Він ницька обл., 
Літинський р-н, 
с. Журавне, вул. В. 
Василевської, 44

Відсутній Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля лазні загальною площею 149,6 
кв. м, яка під час приватизації не уві-
йшла до статутного капіталу КСП «Крас-
не», код за ЄДРПОУ 495154

Він ницька обл. Він-
ницький р-н, с. Мах-
нівка, вул. Фести-
вальна, 29

Відсутній Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлові будівлі: корівник літ. «Е», 
загальною площею 949,8 кв. м; вагова 
літ. «І» загальною площею 18,7 кв. м; 
вбиральня літ. «О» загальною площею 
6,8 кв. м; склад-комора літ. «Р», «Р1», 
«Р2», «Р3» загальною площею 436,1 кв. 
м, які не увійшли до статутного капіталу 
СВАТ «Колибабинське», код за ЄДРПОУ 
118397

Він ницька обл., 
Хмільницький р-н, 
с. Колибабинці, 
вул. Колгоспна, 1а

АПНВП «Візит», код за 
ЄДРПОУ 02129063

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлове вбудоване приміщення 
№ 58 площею 25,3 кв. м на 1 поверсі 
двоповерхової адміністративної будівлі, 
що не увійшло до статутного капіталу 
ЗАТ Він ницький кущовий інформаційно-
обчислювальний центр, код за ЄДРПОУ 
5521867

м. Він ниця, 
вул. Хмельницьке 
шосе, 23

Відсутній Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля клубу-їдальні літ. «А», веранда 
літ. «а», веранда літ. «а2» загальною 
площею 116,6 кв. м

Він ницька обл., 
Могилів-Подільський 
р-н, с. Озаринці, 
вул. Набережна, 39

ПрАТ «Могилів-
Подільський кар’єр», 

код за ЄДРПОУ 
05466814

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державного 
майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Підвальне приміщення галереї тран-
спортування цукру загальною площею 
449,5 кв. м

Він ницька обл., 
Бершадський р-н, 
с. Красносілка, 
вул. Заводська, 12а

ТОВ «Автомобільна 
компанія «Автотрейд-

сервіс», код за 
ЄДРПОУ 34481632

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державного 
майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Будівля лазні загальною площею 99,8 
кв. м

Він ницька обл., 
Літинський р-н, 
с. Іванівці, вул. Сло-
бідська, 30

Тесівська сільська рада 
Літинського району 

Він ницької області, код 
за ЄДРПОУ 04326490

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державного 
майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Приміщення колишнього клубу загаль-
ною площею 237,6 кв. м з обладнанням, 
що не увійшло до статутного капіталу 
ВАТ «Жмеринське АТП 10570», код за 
ЄДРПОУ 5460901

Він ницька обл., 
м. Жмеринка, 
вул. Асмолова, 50

ТОВ «Альба-Трікс», код 
за ЄДРПОУ 33553089

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державного 
майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Будівля лазні загальною площею 174,7 
кв. м, що не увійшла до статутного ка-
піталу ВАТ «Скоморошівський цукровий 
завод», код за ЄДРПОУ 00371771

Він ницька обл., Ора-
тівський р-н, с. Ско-
морошки, вул. Цен-
тральна, 12а

Відсутній Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Будівля лазні (літ. А, А1, а) та будівля 
пральні (літ. Б), що не увійшли до 
статутного капіталу ВАТ «Завод «Авто-
електроапаратура», код за ЄДРПОУ 
00232489

Вінницька обл., 
Тиврівський р-н, смт 
Сутиски, вул. За-
річна, 38

Дочірнє підприємство 
ВАТ «Завод «Автоелек-
троапаратура», код за 
ЄДРПОУ 34447269

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Вінницькій та Хмель-
ницькій областях

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Погріб літера «Б-1», загальною пло-
щею 39,7 кв. м

Хмельницька обл., 
Летичівський р-н, 
смт Летичів, вул. Ав-
топарківська, 8

Відсутній Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Погріб літера «В-1», загальною пло-
щею 39,1 кв. м.

Хмельницька обл., 
Летичівський р-н, 
смт Летичів, вул. Ав-
топарківська, 8

Відсутній Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Погріб, загальною площею 113,8 кв. м Хмельницька обл., 
Летичівський р-н, 
смт Летичів, вул. І.
Франка, 33

ВАТ «Летичівський 
агрегатний завод», код 
за ЄДРПОУ 901683

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Погріб, загальною площею 35,4 кв. м Хмельницька обл., 
Старосинявський 
р-н, смт Стара Си-
нява, вул. Ватуті-
на, 95

Відсутній Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Він ницькій 
та Хмельницькій 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Адмінбудинок (літ. А-1) площею 146,0 
кв. м та автогаражі (літ. Б) площею 
68,8 кв. м

Хмельницька обл., 
Віньковецький 
р-н, смт Віньківці, 
вул. Гоголя, 3

Головне управління 
статистики у Хмель-
ницькій області, код за 
ЄДРПОУ 02362894

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Адмінбудинок загальною площею 
250,9 кв. м

Хмельницька обл., 
Чемеровецький 
р-н, смт Чемерівці, 
вул. Поплавсько-
го П., 2

Головне управління 
статистики у Хмель-
ницькій області, код за 
ЄДРПОУ 02362894

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Будівля їдальні № 1 Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг

ПАТ «Півден-
ний гірничо-
збагачувальний ком-
бінат», код за ЄДРПОУ 
00191000

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

переліки об’єктів малої приватизації, що підлЯГають приватизації в 2019 році, затверджеНі Наказом ФоНду від 27.12.2018 № 1637  
(оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 закону україни «про приватизацію державного і комунального майна»)

Увага! Публікуються змінені переліки об’єктів малої приватизації згідно з наказом Фонду від 23.07.2019 № 728.  Усі інші переліки залишилися актуальними відповідно до наказу  
                   Фонду від 27.12.2018  № 1637 (зі змінами). З ними можна ознайомитися на сайті Фонду www.spfu.gov.ua
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Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ 

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Будівля їдальні № 18 Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Переяслівська

ПАТ «Півден-
ний гірничо-
збагачувальний ком-
бінат», код за ЄДРПОУ 
00191000

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля (будинок котельної) 
літ. 59 загальною площею 920,4 кв. м 
та труба димова літ. 58

Дніпропетровська 
обл., м. Павлоград, 
вул. Харківська, 15 

ПРАТ Завод «Павло-
градхіммаш», код за 
ЄДРПОУ 00217417

Регіо наль не відділен-
ня по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля загальною площею 
484,3 кв. м

Дніпропетровська 
обл., м. Синельни-
кове, вул. Виконко-
мівська, 179

Управління соціального 
захисту населення 
Синельниківської 
районної державної 
адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 25001414

Синельниківська 
районна державна 
адміністрація 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
резервуар для води з фільтром № 1; 
контрольно-розподільчий пункт РПЗО 
10 кВт; резервуар для води з фільтром 
№ 2, водопровідна насосна станція

Дніпропетровська 
обл., Петріківський 
район, с. Єлизаве-
тівка, вул. Індустрі-
альна, 5

ТОВ «Хлібзавод 
№ 3», код за ЄДРПОУ 
34984708

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлові приміщення м. Дніпро, пр. Сергія 
Нігояна (пр. Каліні-
на), 67

ПрАТ «Дніпровський 
металургійний завод», 
код за ЄДРПОУ 
05393056

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлові будівлі у складі: нежитлова 
будівля літ. А-1 загальною площею 
374,8 кв. м, нежитлова будівля літ. Б-1 
загальною площею 28,4 кв. м, сарай 
літ. В, навіси літ. Е, Д, огорожа № 1-4, 
6, споруда № 5, мостіння № 1, які під 
час приватизації не увійшли до статут-
ного капіталу ВАТ «Дніпроважмаш»

м. Дніпро, вул. Діа-
мантна, 8

Міський центр 
соціальної допомоги, 
код за ЄДРПОУ 
25542943

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля (добудова будівлі 
насосної станції ТСЦ), інв. № 01000228

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 39, 
приміщення 1

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля (добудова будівлі 
складу ТВГС), інв. № 01000236

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 39, 
приміщення 2

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля (будівля холодиль-
ної камери контейнерного типу), інв. 
№ 01003261

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 111

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля (будівля для збе-
рігання техніки і інвентаря підсобного 
господарства), інв. № 01003262

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 111

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля (будівля управління 
БМУ), інв. № 01002836

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля (бокси по ремонту 
автомобілів), інв. № 01002837

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля (склад зі службови-
ми приміщеннями при деревообробно-
му цеху), інв. № 01002838

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля (столярний цех), 
інв. № 01002839

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля (контрольний 
пункт (будівля відділу МТЗ БМУ)), інв. 
№ 01002840

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля (будівля АБК), інв. 
№ 01002841

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля (приміщення для 
зберігання кисневих балонів), інв. 
№ 01002611

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Лавочкіна, 32а

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Гараж для стоянки машин інв. 
№ 01002609

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Лавочкіна, 32б

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля літ. А загальною 
площею 1086,0 кв. м; замощення І, 
огорожа № 1-2

Дніпропетровська 
обл., м. Жовті Води, 
вул. Хмельницько-
го, 13

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

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля швейної дільниці 
загальною площею 1954,9 кв. м

Дніпропетровська 
обл., м. Жовті Води, 
вул. Богуна І., 4

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

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Комплекс нежитлових будівель у скла-
ді: нежитлова будівля літ. А загальною 
площею 4088,3 кв. м; тамбур літ. а за-
гальною площею 19,0 кв. м; ганок літ. 
а1; навіс літ. а2; трансформатор літ. 
В; огорожа № 1; огорожа № 2; хвіртка 
№ 3; ворота № 4; вимощення І 

 Дніпропетровська 
обл., м. Жовті Води, 
вул. Гагаріна, 2 

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

 Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля літ. А загальною 
площею 959,7 кв. м; естакада літ. а; 
естакада літ. а1

Дніпропетровська 
обл., м. Жовті Води, 
вул. Промислова, 9

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

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля літ. А загальною 
площею 279,3 кв. м; вимощення І; ого-
рожа № 1; ворота № 2, 3

Дніпропетровська 
обл., м. Жовті Води, 
вул. Вільхівська, 2Б

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

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Парники загальною площею 203,8 кв. м м. Дніпро, пров. 
Ялицевий, 7-Б

ДП «Виробниче 
об’єднання Південний 
машинобудівний завод 
імені О. М. Макаро-
ва», код за ЄДРПОУ 
14308368 

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Теплиця загальною площею 534,3 кв. м м. Дніпро, пров. 
Ялицевий, 7-Б

ДП «Виробниче 
об’єднання Південний 
машинобудівний завод 
імені О. М. Макарова», 
код за 
ЄДРПОУ 14308368

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ 

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Господарський корпус загальною пло-
щею 262,9 кв. м

м. Дніпро, пров. 
Ялицевий, 7-Б

ДП «Виробниче 
об’єднання Південний 
машинобудівний завод 
імені О. М. Макарова», 
код ЄДРПОУ 14308368

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Гараж (інв. № 42658) загальною пло-
щею 1542,0 кв. м

Дніпропетровська 
обл., м. Павлоград, 
вул. Корольова Сер-
гія, 10б

ДП «Виробниче 
об’єднання Південний 
машинобудівний завод 
імені О. М. Макарова» 
Павлоградський ме-
ханічний завод, код за 
ЄДРПОУ 14310170

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Червоний куток (інв. № 31559) загаль-
ною площею 32,4 кв. м

Дніпропетровська 
обл., м. Павлоград, 
вул. Корольова Сер-
гія, 10б

ДП «Виробниче 
об’єднання Південний 
машинобудівний завод 
імені О. М. Макарова», 
Павлоградський ме-
ханічний завод, код за 
ЄДРПОУ 14310170

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Механічна майстерня (інв. № 42655) 
загальною площею 44,0 кв. м 

Дніпропетровська 
обл., м. Павлоград, 
вул. Корольова Сер-
гія, 10б

ДП «Виробниче 
об’єднання Південний 
машинобудівний завод 
імені О.М. Макарова» 
Павлоградський ме-
ханічний завод, код за 
ЄДРПОУ 14310170

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Склад ВР загальною площею 202,4 
кв. м

Дніпропетровська 
обл., м. Павлоград, 
вул. Корольова Сер-
гія, 10б

ДП «Виробниче 
об’єднання Південний 
машинобудівний завод 
імені О. М. Макарова» 
Павлоградський ме-
ханічний завод, код за 
ЄДРПОУ 14310170

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Гараж на 2 бокси загальною площею 
85,6 кв. м

Дніпропетровська 
обл., Межівський 
район, смт Межова, 
вул. ім. Грушевсько-
го, 7а

Управління Державної 
казначейської 
служби України у 
Межівському районі 
Дніпропетровської 
області, код за 
ЄДРПОУ 37909010

Державна казначей-
ська служба України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Службове приміщення загальною пло-
щею 634,4 кв. м

Дніпропетровська 
обл., Широківський 
район, смт Широке, 
вул. Соборна, 119

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Широківсько-
му районі Дніпропе-
тровської області, код 
за ЄДРПОУ 36729624

Державна казначей-
ська служба України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Гараж загальною площею 40,6 кв. м Дніпропетровська 
обл., Широківський 
район, смт Широке, 
вул. Соборна, 119а

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Широківсько-
му районі Дніпропе-
тровської області, код 
за ЄДРПОУ 36729624

Державна казначей-
ська служба України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Гараж загальною площею 28,0 кв. м Дніпропетровська 
обл., Широківський 
район, смт. Широке, 
вул. Соборна, 119а

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Широківсько-
му районі Дніпропе-
тровської області, код 
за ЄДРПОУ 36729624

Державна казначей-
ська служба України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Сарай загальною площею 26,1 кв. м Дніпропетровська 
обл., Широківський 
район, смт. Широке, 
вул. Соборна, 119

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Широківсько-
му районі Дніпропе-
тровської області, код 
за ЄДРПОУ 36729624

Державна казначей-
ська служба України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Господарська будівля літ. Б площею 
65,2 кв. м та гараж літ. В площею 
28,8 кв. м

Дніпропетровська 
обл., Солонянський 
район, смт Солоне, 
вул. Гагаріна, 22

Управління державної 
казначейської служби 
України у Солонян-
ському районі Дніпро-
петровської області, 
код за  
ЄДРПОУ 37916143

Державна казначей-
ська служба України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів: будинки 
дерев’яні (мобільні) в кількості двох 
одиниць, інв. №№ 60056, 60060; столи 
більярдні в кількості двох одиниць, 
інв. №№ 67111, 67067; килими в кіль-
кості двох одиниць, інв. №№ 40612, 
940610; підсилювач «Трембіта», інв. 
№ 70356; кондиціонер побутовий БК-
1500 (МСЧ), інв. № 913821; верстак 
рейсмусовий, інв. № 42501; верстак 
фуговальний, інв. № 42504; верстак 
стрічковий, інв. № 42505; верстак 
сверлильно-пазовий, інв. № 42630; 
верстак фрезерний, інв. № 42636; вер-
стак торцовочний, інв. № 42677; кран 
підвісний, інв. № 45738

Дніпропетровська 
обл., м. Новомос-
ковськ, вул. Сучко-
ва, 115

АТ «Інтерпайп Ново-
московський трубний 
завод», код за  
ЄДРПОУ 05393139

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля – кафе «Дворік» літ. 
А-1 (у складі прибудови літ. А’-1, наві-
сів літ. а, а’, огорожі № 1, мостіння літ. 
І), загальною площею 138,9 кв. м

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Гірників, 36а

ПрАТ «Інгулецький 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190905

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Нежитлова будівля (будівля майсте-
рень дорожньої дільниці)

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Черкасова, 
107 Д

ПрАТ «Північний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Будівля станції дегазації одягу  
(інв. № 10310037Г)

м. Дніпро, вул. Сто-
лєтова, 21

АТ «ІНТЕРПАЙП 
Нижньодніпровський 
трубопрокатний 
завод», код за ЄДРПОУ 
05393116

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Будівля інституту літ. А-3, площею 
2457,9 кв. м

Запорізька область, 
м. Запоріжжя, 
вул. Вишневсько-
го, 4

ДП НЕК «Укренер-
го», код за ЄДРПОУ 
00100227

Міністерство фінан-
сів України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Приміщення V, літ. А-2, площею 159,7 
кв. м

Запорізька область, 
м. Запоріжжя, 
вул. Кияшка, 4

ДП НЕК «Укренер-
го», код за ЄДРПОУ 
00100227

Міністерство фінан-
сів України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Гараж літ. Б, площею 38,1 кв. м Запорізька обл., 
Оріхівський р-н, 
м. Оріхів, вул. Шев-
ченка, 15а

Головне управління 
статистики у Запо-
різькій області, код за 
ЄДРПОУ 02360576

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Гараж літ. Б-1, площею 16,1 кв. м Запорізька обл., 
м. Мелітополь, 
вул. Бейбулато-
ва, 11

Головне управління 
статистики у Запо-
різькій області, код за 
ЄДРПОУ 02360576

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

1 бокс гаража, площею 15,5 кв. м,
з оглядовою ямою

Запорізька обл., 
Пологівський р-н, 
м. Пологи, вул. Єд-
ності, 24

Головне управління 
статистики у Запо-
різькій області, код за 
ЄДРПОУ 02360576

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Гараж літ. «Б» на два бокси площею 
95,0 кв. м, з оглядовими ямами

Запорізька обл., 
Пологівський р-н, 
м. Пологи, вул. Єд-
ності, 24

Пологівська районна 
державна адміністрація 
Запорізької облас-
ті, код за ЄДРПОУ 
02126354

Пологівська районна 
державна адміні-
страція Запорізької 
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»
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включено до переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, 
площею 164,4 кв. м

Запорізька обл., 
Вільнянський 
р-н, с. Петро-
Свистунове, вул. За-
чиняєва, 25

ТОВ «Агрофірма 
«Жовтневий», код за 
ЄДРПОУ 00849103

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля клубу літ. А, інв. № 10002,
площею 246,3 кв. м

Запорізька обл., 
Вільнянський 
р-н, с. Дніпровка, 
вул. Паторжинсько-
го, 76

ТОВ «Агрофірма 
«Жовтневий», код за 
ЄДРПОУ 00849103

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нерухоме майно у складі: склад 
цементу літ. Л площею 187,7 кв. м; 
навіс літ. Л1

Запорізька обл., 
м. Запоріжжя,  вул. 
Південне шосе, 77а

ТОВ «МК – ПРО-
ФІ», код за ЄДРПОУ 
32340982 (орендар)

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нерухоме майно у складі: склад літ. А, 
площею 513,2 кв. м; склад літ. Б, пло-
щею 143,6 кв. м; склад літ. В, площею 
391,8 кв. м; замощення І; навіс літ. Е; 
вбиральня літ. Л

Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, 
вул. Північне 
шосе, 45

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нерухоме майно у складі: будівля ви-
робнича літ. А, площею 827,5 кв. м; 
будівля мийки літ. Б, площею 39,0 кв. 
м; будівля майстерні літ. З, площею 
74,9 кв. м; будівля складу літ. П, пло-
щею 12,0 кв. м; будівля складу літ. Р, 
площею 15,4 кв. м; будівля складу літ. 
С, площею 18,7 кв. м; будівля май-
стерні літ. М, площею 12,5 кв. м; бу-
дівля гаражу літ. О, площею 52,8 кв. м; 
будівля гаражу літ. У, площею 45,2 кв. 
м; навіс літ. Ш; ворота № 1,3,6,7,8,9; 
замощення I; майданчик під облад-
нання, 2; оглядова яма, 4; вапнякова 
яма, 5; паркан, 11; будівля складу літ. 
Н, Т, Ч, Ю, Я

 Запорізька обл., 
м. Запоріж-
жя, вул. Космо-
дем’янської Зої, 4

 Відсутній  Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Майно цеху напільного обладнання, 
у складі: літ. А (а1, а2, а3, а4, а5, а6, 
а7, а8), Б, В, В1, Г; літ. Ю, Ю1, Ю2; літ. 
ІІ; літ. И; літ. К; літ. Д; літ. ІІІ; літ. У, У’; 
літ. Ф, літ. Ф1; літ. Т; літ. Н, О, П; літ. 
С, С1; літ. Р, Р1; літ. Ж, З; літ. Я; літ. 
Е; літ. Х; літ. VІ, VІІ; літ. Л; літ. І; фільтр-
колона, літ. ІV; фільтр-колона, літ. ІV; 
блок очистки стічних вод з накопичу-
вальним відстійником, літ. ІV; пристрій 
очистки промислових стічних вод, літ. 
ІV; літ. И1, И2, И3; літ. V; кабельна лінія 
10 кВт 0,38/0,22; водопроводні мережі; 
літ. IX; міжцехові теплові мережі; на-
ружні мережі водопроводу повторного 
використання на проммайданчику; літ. 
М; підстанція трансформаторна комп-
лексна; літ. VІІІ; повітряно-кабельна 
ЛЕП 10 кВт; літ. Ч; літ. Ш; літ. Щ

 Запорізька область, 
смт Веселе, вул. Ро-
боча, 6

 ПрАТ «Світлофор», код 
за ЄДРПОУ 00656551

 Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Прибудоване нежитлове приміщення 
площею 61,4 кв. м

Запорізька обл., 
Пологівський р-н, 
м. Пологи, вул. Єд-
ності, 24

Головне управління 
статистики у Запо-
різькій області, код за 
ЄДРПОУ 02360576

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Адміністративна будівля літ. А-2 за-
гальною площею 1089,1 кв. м

м. Запоріжжя, 
вул. Тополіна, 39

ТОВ «ПРАВОВА 
КОМПАНІЯ ЕКВІТАС 
ЛЕКС», код за ЄДРПОУ 
39505010

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Нежитлова будівля, а саме: будівля 
їдальні, Ааа1а2а3г, загальна площа 
240,3 кв. м; тротуар, вимощення, І; ІІ; 
ІІІ; огорожа, №1

Кіровоградська обл., 
Маловисківський 
р-н, с. Березівка, 
вул. Шевченка, 6а

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

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля, а саме: будівля 
пральні, АА’А’’гг1; г2; г3, загальна 
площа 519,5 кв. м; вимощення, тро-
туар, І, ІІ

Кіровоградська обл., 
Маловисківський 
р-н, смт Смоліне, 
вул. Транспортна, 9

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

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Забійний цех з ковбасним відділенням Кіровоградська обл., 
Маловисківський 
р-н, смт Смоліне, 
вул. Автобазівська, 4

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

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Комплекс нежитлових будівель з 
побутовими та допоміжними примі-
щеннями, блоком зимових ґрунтових 
теплиць, енергоблоком, вимощенням, 
огорожами

Кіровоградська обл., 
Маловисківський 
р-н, смт Смоліне, 
вул. Автобазівська, 6

Державне підприєм-
ство «Східний гірничо-
збагачувальний ком-
бінат», код за ЄДРПОУ 
14309787

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Виробнича база у складі: 1/2 части-
ни адмінприміщення літ. «А» площею 
225,3 кв. м, гараж літ. «Г» загальною 
площею 111,0 кв. м

Кіровоградська обл., 
Новоукраїнський 
р-н, м. Новоукра-
їнка, вул. Курчато-
ва, 40а

ДП «НЕК «Укренер-
го», код за ЄДРПОУ 
00100227

Міністерство фінан-
сів України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлове приміщення (ШМБ) Кіровоградська обл., 
Новгородківський 
р-н, с. Інгуло-
Кам’янка, вул. Шев-
ченка, 27 

Кропивницьке міжра-
йонне управління вод-
ного господарства, код 
за ЄДРПОУ 01039563

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Комплекс нежитлових приміщень Кіровоградська обл., 
Олександрівський 
р-н, смт Олексан-
дрівка, вул. Неза-
лежності України 
(Леніна), 2а 

Головне управління 
статистики у Кірово-
градській області, код 
за ЄДРПОУ 02360926

Державна служба 
статистики України 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Комплекс будівель Кіровоградська обл., 
Новомиргородський 
р-н, м. Новомирго-
род, вул. Соборності 
(Леніна), 302

Головне управління 
статистики у Кірово-
градській області, код 
за ЄДРПОУ 02360926

Державна служба 
статистики України 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Окреме майно у складі: виробничі при-
міщення, Д, загальною площею 301,8 
кв. м; склади, Д1, загальною площею 
62,9 кв. м; частина майстерні, Д, за-
гальною площею 187,1 кв. м; димова 
труба, Е, загальною площею 3,1 кв. м 

 м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Доро-
шенка, 28; м. Івано-
Фран ківськ, вул. До-
рошенка, 28г

Івано-Франківське 
державне підприєм-
ство по торгівлі, код за 
ЄДРПОУ 02124491

Міністерство освіти і 
науки України

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Комплекс нежитлових будівель у 
складі: адміністративний будинок, А 
загальною площею 114,8 кв. м, гараж, 
Б загальною площею 29,4 кв. м, вби-
ральня, Г загальною площею 1 кв. м

Івано-Франківська 
обл., м. Надвірна, 
вул. Визволен-
ня, 35Б

Головне управління 
Держпродспожив-
служби в Івано-
Франківській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
40309088

Державна служба 
України з питань без-
печності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Підземна фортифікаційна споруда, А 
колишнього військового містечка № 
98, загальною площею 2501,3 кв. м

Івано-Франківська 
обл., Богородчан-
ський р-н, с. Лесів-
ка, вул. Л. Українки, 
130

Управління облдер-
жадміністрації з питань 
ресурсного забезпе-
чення, код за ЄДРПОУ 
33426782

Івано-Франківська 
обласна державна 
адміністрація

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Нежитлова будівля з господарськи-
ми будівлями та спорудами у складі: 
будинок, А площею 74,5 кв. м; бесідка, 
Б площею 11,3 кв. м, сторожка, В пло-
щею 9,5 кв. м; сарай, Г площею 6,5 кв. 
м, вбиральня, Д; криниця, №1

Івано-Франківська 
обл., Коломийський 
р-н, с. Черемхів, 
вул. Зелена, 17

Державне підпри-
ємство «Коломийське 
лісове господар-
ство», код за ЄДРПОУ 
22190768

Державне агентство 
лісових ресурсів 
України

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ 

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Будівлі та споруди пансіонату «Бу-
ковина» (реєстраційний номер 
81411187321)

Чернівецька обл., 
Глибоцький р-н, 
с. Валя Кузьмина, 
вул. Озерна, 13

ДП «Управління спра-
вами Фонду державно-
го майна України», код 
за ЄДРПОУ 39950170

Апарат Фонду Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля- адміністратив-
ний будинок, загальною площею 
195,9 кв. м

Тернопільська об-
ласть, Козівський 
район, смт Козова, 
вул. Грушевсько-
го, 19

Головне управління 
статистики у Терно-
пільській області, код 
за ЄДРПОУ 02362374

Державна служба 
статистики України 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Гідротехнічні споруди ставка у складі: 
водонапуск, 1; гребля, 2; контур-
на дамба, 3; водоскидна споруда, 4; 
службовий місток, 5; відвідний канал, 6

Тернопільська обл., 
Кременецький 
район, с. Кушлин, 
вул. Центральна, 7

СТОВ «Ранок», код за 
ЄДРПОУ 30917266

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Івно-Франківській, 
Чернівецькій та Тер-
нопільській областях

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Гідротехнічні споруди ставка у складі: 
водонапуск, 1; гребля, 2; контур-
на дамба, 3; водоскидна споруда, 4; 
службовий місток, 5; відвідний канал, 6

Тернопільська обл., 
Кременецький 
район, с. Горинка, 
вул. Зарічна, 57

СТОВ «Ранок», код за 
ЄДРПОУ 30917266

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Івно-Франківській, 
Чернівецькій та Тер-
нопільській областях

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Нежитлове приміщення банку загаль-
ною площею 392 кв. м

Тернопільська 
обл., Заліщицький 
р-н, смт Товсте, 
вул. Українська, 60

Заліщицька районна 
державна адміністрація 
Тернопільської області, 
код за ЄДРПОУ 
04058232

Заліщицька районна 
державна адміні-
страція Тернопіль-
ської області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Гараж, Г-1, площею 17,0 кв. м Львівська обл., 
м. Дрогобич, вул. 22 
Січня, 40

Головне управління 
статистики у Львівській 
області, код за  
ЄДРПОУ 02361400

Державна служба ста-
тистики України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
будівля електропідстанції площею 
211,3 кв. м, обладнання (передавальні 
пристрої), залізнична колія

Львівська обл., м. 
Дрогобич, вул. Гай-
дамацька, 22

Товариство з обме-
женою відповідаль-
ністю «Дрогобичавто-
кран», код за ЄДРПОУ 
35286242

Регіональне відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Во-
линській областях

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду від 27.12.2018 
№ 1637 «Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза-
ції в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
внутрішньоквартальні мережі, внутріш-
ня телефонна мережа

Львівська обл., 
м. Дрогобич, 
вул. Гайдамацька, 22

Товариство з обме-
женою відповідаль-
ністю «Дрогобичавто-
кран», код за ЄДРПОУ 
35286242

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Во-
линській областях

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду від 27.12.2018 
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза-
ції в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
водонапірна башня площею 13,2 кв. 
м, будівля артезіанської свердловини 
площею 20,2 кв. м

Львівська обл., 
м. Золочів, 
вул. Львівська, 50

Відкрите акціонерне 
товариство «Ремсер-
віс», код за ЄДРПОУ 
13837886

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Во-
линській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
будівля трансформаторної підстанції 
площею 39,9 кв. м, будівля прохідної 
площею 67,5 кв. м, енергокомунікації

Львівська обл., 
Золочівський р-н, 
с. Підгородне, 
вул. Тернопільська, 6

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Во-
линській областях

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
під’їзна колія, огорожа 

Львівська обл., 
Золочівський р-н, 
с. Підгородне, 
вул. Тернопільська, 6

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Во-
линській областях

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
адміністративна будівля, А-1, пло-
щею 397,1 кв. м; гараж, Б, площею 
46,0 кв. м

Львівська обл., 
Сколавський р-н, 
с. Сколе, майдан 
Незалежності, 15

Головне управління 
статистики у Львівській 
області, код за  
ЄДРПОУ 02361400

Державна служба ста-
тистики України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Нежитлові приміщення № № 1, 2, 3, 
4, 5, 6 загальною площею 144,3 кв. м 
(господарська будівля «А2-1»)

м. Львів, вул. Гене-
рала Чупринки, 71

Державне підприєм-
ство Державний інсти-
тут проектування міст 
«Містопроект», код за 
ЄДРПОУ 02497909

Міністерство регіо-
наль ного розвитку, 
будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
асфальтні площадки (інв. № 102,114), 
вага автомобільна (інв. № 604), за-
глублений склад (інв. № 015), контора-
лабораторія (інв. № 013), мехмайстер-
ня (інв. № 009), огорожа (інв. № 112), 
повітряна електросилова лінія (інв. 
№ 200), пож. депо і баня (інв. № 010), 
пождепо (інв. № 014), прохідна (інв. 
№ 012), робоча башня (інв. № 011), 
склад № 1 (інв. № 001), склад № 2 
(інв. № 002), склад № 3 (інв. № 003), 
склад № 4 (інв. № 004), склад № 5 
(інв. № 005), склад № 6 (інв. № 006), 
склад № 8 (інв. № 007)

Львівська обл., 
м. Дрогобич, 
вул. Стрийська, 258

Державне підприєм-
ство «Стрийський ком-
бінат хлібопродуктів 
№ 1», код за ЄДРПОУ 
14293158

Державне агентство 
резерву України

 Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження пе-
реліків об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
будівля колишнього костелу з прибудо-
ваною венткамерою площею 564,8 кв. 
м, огорожа

Львівська обл., 
Жовківський р-н, 
смт Магерів, вул. Л. 
Мартовича, 2

Приватне підприєм-
ство «Газдиня», код за 
ЄДРПОУ 38853252

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Во-
линській областях

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: од-
ноповерхова будівля учбового корпусу 
літ. «Ж-1» площею 435,1 кв. м, одно-
поверхова будівля майстерні літ. «В-1» 
площею 227,3 кв. м, навіс літ. «З-1» 
площею 102,5 кв. м, навіс літ. «І-1» 
площею 169,3 кв. м 

м. Львів, вул. Лича-
ківська, 27а

Українське державне 
підприємство по 
обслуговуванню 
іноземних та 
вітчизняних 
автотранспортних 
засобів 
«Укрінтеравтосервіс», 
код за ЄДРПОУ 
21536845

Міністерство інфра-
структури України 

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Вбудовані нежитлові приміщення 
№ № 2, 3 загальною площею 52,4 кв. 
м, які розташовані на 1-му поверсі 
будівлі

Львівська обл., 
м. Миколаїв, буль-
вар Проектний, 1

Миколаївська районна 
державна адміністрація 
Львівської області, код 
за ЄДРПОУ 04056339

Миколаївська районна 
державна адміністра-
ція Львівської області

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Огорожа (залізобетонні плити, 13 од.) Львівська обл., Мос-
тиський р-н, с. Кри-
совичі, вул. Стрі-
лецька, 4

Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«Каменяр», код за  
ЄДРПОУ 04950193

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Во-
линській областях

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля загальною площею 
230,7 кв. м

Львівська обл., 
м. Городок, 
вул. Львівська, 38с

Городоцька районна 
державна адміністрація 
Львівської області, код 
за ЄДРПОУ 04056463

Городоцька районна 
державна адміністра-
ція Львівської області

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Адміністративна будівля літ. «А-1» за-
гальною площею 127,2 кв. м

Львівська обл., 
Яворівський р-н, 
м. Яворів, вул. О. 
Турянського, 2

Західний офіс Держа-
удитслужби, код за 
ЄДРПОУ 40479801

Державна аудитор-
ська служба України

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
насосна станція І підйому /літер А-1/ 
загальною площею 166,7 кв. м; водо-
провід технічної води; водоприймальна 
споруда /літер Б-1/ загальною площею 
68,0 кв. м, під’їзна дорога до станції 
І підйому; кран мостовий ручний за-
гального призначення; конденсаторна 
установка

Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Гні-
давська (вул. Мар-
цинкевича), 5б

ПрАТ «СКФ Украї-
на», код за ЄДРПОУ 
05745160

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закарпат-
ській та Волинській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»
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Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ 

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Група інвентарних об’єктів у складі:  
будівля станції ІІ підйому /літер А-2/, 
загальною площею 3654,3 кв. м; 
резервуар для І технічної води /літер 
Б/, загальною площею 408,3 кв. м; 
резервуар для ІІ технічної води /літер 
В/, загальною площею 408,3 кв. м; 
щит управління; щит управління; щит 
управління; щит управління 5ЩСУ; 
пункт розподільчий ПР-24-7211; пункт 
розподільчий ПР-24-7203; пункт роз-
подільчий ПР-24-7205; пункт розпо-
дільчий ПР-24-7208; пункт розподіль-
чий ПР-24 д 7215 21 УЗ; насос КВ-18; 
насос КВ-18; насос 2 20/30; насос 2 
20/30; вторинний прилад 2-054; вто-
ринний прилад 2-054; вторинний при-
лад 2-054; конденсаторна установка; 
конденсаторна установка

Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Мам-
сурова, 5б

ПрАТ «СКФ Украї-
на», код за ЄДРПОУ 
05745160

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закарпат-
ській та Волинській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будинок трансформаторної підстанції /
літер Ц-1/ загальною площею
35,6 кв. м

Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Бо-
женка, 34

ПрАТ «СКФ Украї-
на», код за ЄДРПОУ 
05745160

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закарпат-
ській та Волинській 
областях

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів: КПП (літер 
А-1) загальною площею 31,0 кв. м та 
споруди (літер Ж-1) загальною пло-
щею 170,4 кв. м

Волинська обл., 
Турійський р-н, 
с. Городилець, 
вул. Військова, 7

Відсутній Турійська районна 
державна адміні-
страція Волинської 
області

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
приміщення лабораторії районної 
лікарні ветеринарної медицини за-
гальною площею 277,6 кв. м; гараж 
загальною площею 99,8 кв. м; сарай 
загальною площею 61,7 кв. м

Волинська обл., 
Любешівський р-н, 
смт Любешів, вул. 
Миру, 11

Любешівська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00692535

Державна служба 
України з питань без-
печності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
приміщення ветлабораторії з вигріб-
ною ямою «А-1» загальною площею 
170,2 кв. м; гараж на два автомобілі 
«Е-1» загальною площею 94,5 кв. м; 
сарай «В-1» загальною площею 59,5 
кв. м; туалет «Є-1» загальною пло-
щею 2,7 кв. м; склад пального «Г-1» 
загальною площею 17,3 кв. м; будівля 
шахтного колодязя із пожежною водо-
ймою «Д-1» загальною площею 2,6 кв. 
м; склад дезрозчинів «Ж-1» загальною 
площею 24,7 кв. м; віварій «Б-1» за-
гальною площею 84,0 кв. м

Волинська обл., 
Рожищенський р-н, 
м. Рожище, вул. 
Гагаріна, 50

Рожищенська районна 
державна лікарня 
ветеринарної меди-
цини, код за ЄДРПОУ 
00692564

Державна служба 
України з питань без-
печності харчових 
продуктів та захисту 
споживачів

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Готель «Світязь» (будівля готелю) за-
гальною площею 7896,4 кв. м

Волинська обл., м. 
Луцьк, вул. Набе-
режна, 4

ДП «Управління спра-
вами Фонду державно-
го майна України», код 
за ЄДРПОУ 39950170

Фонд державного 
майна України

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Вбудовано-прибудоване приміщення 
загальною площею 656,6 кв. м

Волинська обл., м. 
Луцьк, проспект 
президента Грушев-
ського, 33

ДП «Управління спра-
вами Фонду державно-
го майна України», код 
за ЄДРПОУ 39950170

Фонд державного 
майна України

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Готель «Лісова пісня» (будівля готелю) 
загальною площею 5774,7 кв. м

Волинська обл., м. 
Ковель, бульвар Лесі 
Українки, 12

ДП «Управління спра-
вами Фонду державно-
го майна України», код 
за ЄДРПОУ 39950170

Фонд державного 
майна України

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Регіо наль не відділення по Миколаївській області

Будівля «Берлін» Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Гідрокомплекс, 3

ДП НАЕК «Енерго-
атом» по ВП «Южно-
Українська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Станція енергокомплекс Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Гідрокомплекс, 18

ДП НАЕК «Енерго-
атом» по ВП «Южно-
Українська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Будівлі та споруди бази УМР Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Гідрокомплекс, 22

ДП НАЕК «Енерго-
атом» по ВП «Южно-
Українська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

База будівельної дільниці № 6 Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Гідрокомплекс, 23

ДП НАЕК «Енерго-
атом» по ВП «Южно-
Українська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Ковбасний цех фабрики-кухні Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Промисловий май-
данчик, 21а

ДП НАЕК «Енерго-
атом» по ВП «Южно-
Українська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Асфальтово-бетонний завод Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 8

ДП НАЕК «Енерго-
атом» по ВП «Южно-
Українська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Центральний розподільчий пункт буді-
вельної бази

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 22

ДП НАЕК «Енерго-
атом» по ВП «Южно-
Українська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Домобудівельний комбінат (роз-
ширення)

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 24

ДП НАЕК «Енерго-
атом» по ВП «Южно-
Українська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Майстерня вентзаготовок Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 28

ДП НАЕК «Енерго-
атом» по ВП «Южно-
Українська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Аргоно-киснева газофікаційна станція Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 29

ДП НАЕК «Енерго-
атом» по ВП «Южно-
Українська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Склад кисневих балонів та карбіду 
кальцію

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 31

ДП НАЕК «Енергоа-
том» по ВП «Южно-
Українська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Сховище зрідженого пропан-бутану Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 32

ДП НАЕК «Енерго-
атом» по ВП «Южно-
Українська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Майстерня хімічного покриття з 
службово-побутовим корпусом

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайданчик, 38

ДП НАЕК «Енерго-
атом» по ВП «Южно-
Українська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енергети-
ки та вугільної промис-
ловості України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля загальною площею 
2935,1 кв. м

Миколаївська 
обл., м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 11

Миколаївський окруж-
ний адміністративний 
суд, код за ЄДРПОУ 
35356555

Державна судова адмі-
ністрація України

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду від 27.12.2018 
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза-
ції в 2019 році» (із змінами)»

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ 

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Адміністративна будівля Миколаївська обл., 
Миколаївський р-н, 
селище Радісний 
Сад, вул. Миру, 1

АТ «Радсад», код за 
ЄДРПОУ 00413989

Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Мико-
лаївській області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській області

Колишнє приміщення банку «Україна» Одеська обл., 
Лиманський р-н, 
смт Доброслав, 
вул. Центральна, 45

Управління державної 
казначейської служби 
України у Лиманському 
районі Одеської облас-
ті, код за  
ЄДРПОУ 37984056

Державна казначей-
ська служба України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Будівля контори-лабораторії Одеська обл., 
м. Білго род-Дніст-
ров сь кий, вул. Кочу-
бинського, 52-Б

ТДВ «ПМК-225», код за 
ЄДРПОУ 01039857

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській 
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Корпус млину (літ. А) загальною пло-
щею 636,7 кв. м (площа забудови 751 
кв. м), який у процесі приватизації не 
увійшов до статутного капіталу ВАТ 
«Саратський комбінат хлібопродуктів», 
код за ЄДРПОУ 00955207

Одеська обл., Сарат-
ський р-н, смт Са-
рата, вул. Мельнич-
на, 77

ТОВ «Курортстрой», 
код за ЄДРПОУ 
32629330

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Одеській області

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Будівля гаражу загальною площею 
367 кв. м

Одеська обл., Біл го-
род-Дніст ров ський 
р-н, с. Удобне, 
комплекс будівель 
та споруд № 2

Білгород-Дніст ров ське 
міжрайонне управління 
водного господар-
ства, код за ЄДРПОУ 
21013142

Державне агентство 
водних ресурсів 
України

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Нежитлові приміщення № 101, 102 м. Одеса, вул. Ота-
мана Головатого, 62

ПАТ «Одеський авто-
складальний завод», 
код за ЄДРПОУ 
00231604

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Одеській області

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Нежитлове приміщення, загальною 
площею 218,1 кв. м

Полтавська обл., 
м. Гребінка, вул. Єв-
гена Гребінки, 72

Головне управління 
статистики у Полтав-
ській області, код за 
ЄДРПОУ 02361892

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля, загальною площею 
236,1 кв. м

Полтавська обл., 
Глобинський 
р-н, с. Кагамлик, 
вул. Шевченка, 17а

СТОВ «Пронозівське» 
(ліквідовано)

Регіо наль не відді-
лення Фонду по Пол-
тавській та Сумській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля, загальною площею 
102,8 кв. м

Полтавська обл., 
Глобинський 
р-н, с. Опришки, 
вул. Миру, 50а

ПГСП «Колос», код за 
ЄДРПОУ 5423107

Регіо наль не відді-
лення Фонду по Пол-
тавській та Сумській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля Полтавська обл., 
Козельщинський 
р-н, с. Лутовинівка, 
вул. Короленка, 74-В

ТОВ «Агропромислове 
обєднання «Цукровик 
Полтавщини», код за 
ЄДРПОУ 30811110

Регіо наль не відді-
лення Фонду по Пол-
тавській та Сумській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Прохідна Полтавська обл., 
м. Полтава, вул. Бу-
ровиків, 6

ТОВ «Полтавський 
ремонтно-механічний 
завод», код за  
ЄДРПОУ 31966932

Регіо наль не відді-
лення Фонду по Пол-
тавській та Сумській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Гараж з оглядовою ямою загальною 
площею 32,5 кв. м

Сумська об-
ласть, м. Шостка, 
вул. Горького, 14а

Головне управління 
статистики у Сумській 
області, код за  
ЄДРПОУ 02362227

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Гараж загальною площею 46,7 кв. м Сумська область, 
м. Конотоп, пл. Яр-
маркова, 12

Головне управління 
статистики у Сумській 
області, код за  
ЄДРПОУ 02362227

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля клубу бригади № 2 Сумська область, 
Охтирський район, 
с. Сосонка, вул. Са-
дова, 1а

Відсутній Регіо наль не відді-
лення Фонду по Пол-
тавській та Сумській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля їдальні Сумська область, 
Охтирський район, 
с. Стара Іванівка, 
вул. Решітька, 4а

Відсутній Регіо наль не відді-
лення Фонду по Пол-
тавській та Сумській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Промтоварний склад Сумська область, 
м. Ромни, вул. Горь-
кого, 122 

ТОВ «Магістраль», код 
за ЄДРПОУ 31766001

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Магазин № 3 Сумська область, 
м. Ромни, вул. Горь-
кого, 122 

ТОВ «Магістраль», код 
за ЄДРПОУ 31766001

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Кочегарка Сумська область, 
м. Ромни, вул. Горь-
кого, 122 

ТОВ «Магістраль», код 
за ЄДРПОУ 31766001

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Продовольчий склад Сумська область, 
м. Ромни, вул. Горь-
кого, 122 

ТОВ «Магістраль», код 
за ЄДРПОУ 31766001

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Контора Сумська область, 
м. Ромни, вул. Горь-
кого, 122 

ТОВ «Магістраль», код 
за ЄДРПОУ 31766001

Міністерство інфра-
структури України, 
код за ЄДРПОУ 
37472062

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Загальнотоварний склад Сумська область, 
м. Ромни, вул. Горь-
кого, 122 

ТОВ «Магістраль», код 
за ЄДРПОУ 31766001

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Магазин № 12 Сумська область, 
м. Ромни, вул. За-
лізнична, 42, 

ТОВ «Магістраль», код 
за ЄДРПОУ 31766001

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Магазин № 7 Сумська область, 
м. Ромни, вул. Про-
копенка, 107-а

ТОВ «Магістраль», код 
за ЄДРПОУ 31766001

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Червоний куточок Сумська обл., 
м. Ромни, вул. Горь-
кого, 122 

ТОВ «Магістраль», код 
за ЄДРПОУ 31766001

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Гараж площею 105,4 кв. м Сумська обл., 
м. Глухів, вул. Шев-
ченка, 13

Головне управління 
статистики у Сумській 
області, код за  
ЄДРПОУ 02362227

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Гараж Сумська обл., 
м. Буринь, площа 
Першотравнева, 
буд. 28 «Б»

Північно-східний офіс 
Держаудитслужби, код 
за ЄДРПОУ 40478572

Державна аудитор-
ська служба України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Нежитлове приміщення, будинок шко-
ляра (розмір частки 7/100)

Сумська обл., 
смт Недригайлів, 
вул. Вишнева, 2

Північно-східний офіс 
Держаудитслужби, код 
за ЄДРПОУ 40478572

Державна аудитор-
ська служба України

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»
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Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ 

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Адмінбудівля піл літ. «А-1» Сумська обл., 
смт Ямпіль, вул. За-
водська, 10, при-
міщення 51

Північно-східний офіс 
Держаудитслужби, код 
за ЄДРПОУ 40478572

Державна аудитор-
ська служба України

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Приміщення колишньої стоматполі-
клініки

Сумська обл., м. 
Охтирка, вул. Київ-
ська, 96

НГВУ «Охтирканафто-
газ» ПАТ «Укрнаф-
та», код за ЄДРПОУ 
05398533

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Будівля медпункту, загальною площею 
63,6 кв. м

Рівненська область, 
м. Дубно, вул. Гру-
шевського, 184

ПрАТ «Дакор Вест», код 
за ЄДРПОУ 03118357

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля котельні загальною площею 
56,7 кв. м

Рівненська область, 
м. Здолбунів, вул. 
Кутузова, 18

ТзОВ «Пересувна меха-
нізована колона № 
63», код за ЄДРПОУ 
01273421

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля сауни та їдальні загальною 
площею 287,8 кв. м

Рівненська область, 
Здолбунівський р-н, 
смт Мізоч, вул. Ост-
розька, 1

ТзОВ «Здолбунів Райа-
грохім» код за ЄДРПОУ 
05490523

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля прохідної загальною площею 
17,8 кв. м

Рівненська область, 
Зарічненський р-н, 
с. Мутвиця, вул. 
Центральна, 5

ВАТ «Зарічненський 
Агротехсервіс», код за 
ЄДРПОУ 00906670

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля столової загальною площею 
472,5 кв. м

Рівненська область, 
Радивилівський р-н, 
с. Пустоіванне, вул. 
Першотравнева, 28а

ПАТ «Дубноцукор», код 
за ЄДРПОУ 00372753

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля, склад-магазин, 
загальною площею 125,7 кв. м

Рівненська область, 
м. Дубно, пров. Цен-
тральний, 9

ПАТ «Дубноцукор», код 
за ЄДРПОУ 00372753

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля корівника для ВРХ на 50 голів 
загальною площею 1280,1 кв. м, що 
не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Рівненський завод високовольтної 
апаратури»

Рівненська область, 
Острозький р-н, с. 
Слобідка, вул. Мала 
Слобідка, 60

Відсутній Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

 Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля їдальні загальною площею 
147,6 кв. м, що не увійшла до статут-
ного капіталу КСП «Білашівське»

Рівненська область, 
Здолбунівський 
р-н, с. Білашів, вул. 
І.Франка, 5

Відсутній Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

База дільниці № 10 у складі: 
виробничо-побутовий корпус А-2, 
загальною площею 369,1 кв. м; склади 
Б-1, загальною площею 396,6 кв. м; 
виробничий майданчик № 1 (змощен-
ня) загальною площею 570,0 кв. м; 
виробничий майданчик № 2 (змощен-
ня) загальною площею 1097,1 кв. м, 
огорожа (№ 1, № 4, № 5) – 78,0 м п.; 
ворота (№ 2) – 6,0 м п.; ворота (№ 
3) – 6,0 м п.

 Рівненська обл., Во-
лодимирецький р-н, 
с. Стара Рафалівка, 
вул. Приміська, 1

 ВП «Рівненська АЕС» 
ДП «НАЕК «Енергоа-
том», код за ЄДРПОУ 
24584661

 Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

 Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році»

Приміщення по збору тари Г-1 загаль-
ною площею 511,7 кв. м; вимощення 
бетонне, асфальтобетонне загальною 
площею 1477,0 кв. м

Рівненська обл., м. 
Вараш, вул. Кому-
нальна, 5

ВП «Рівненська АЕС» 
ДП «НАЕК «Енергоа-
том», код за ЄДРПОУ 
24584661

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році»

Картоплесховище у складі: Картоплес-
ховище Д-1 загальною площею 1092,5 
кв. м; навіс д1 загальною площею 71,0 
кв. м; навіс д2 загальною площею 77,0 
кв. м; підпірна стінка д3 35,0 кв. м; 
вимощення бетонне, асфальтобетон-
не 3958,0 кв. м; склад Е-1 загальною 
площею 77,0 кв. м 

 Рівненська обл., м. 
Вараш, вул. Кому-
нальна, 5

 ВП «Рівненська АЕС» 
ДП «НАЕК «Енергоа-
том», код за ЄДРПОУ 
24584661

 Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

 Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році»

Площадка для зберігання тари (бетон-
не покриття) загальною площею 1996 
кв. м, огорожа № 5 - 222,67 м п.; воро-
та № 6 – 5,0 м п. 

Рівненська обл., м. 
Вараш, вул. Кому-
нальна, 5

ВП «Рівненська АЕС» 
ДП «НАЕК «Енергоа-
том», код за ЄДРПОУ 
24584661

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році»

База дільниці № 11, у складі: 
виробничо-побутовий корпус А-ІІ 
загальною площею 498,4 кв. м; про-
мислова будівля Б-1 загальною пло-
щею 65,8 кв. м; склади В-1 загальною 
площею 396,4 кв. м; навіс Г-1 загаль-
ною площею 206,8 кв. м; виробничий 
майданчик І (замощення) загальною 
площею 1124,0 кв. м, огорожа (№ 1, 
№ 1’, № 3, № 4) – 109,4 м п.; ворота з 
хвірткою (№ 2) – 5,4 м п.

Рівненська обл., Во-
лодимирецький р-н, 
с. Стара Рафалівка, 
вул. Приміська, 2 

ВП «Рівненська АЕС» 
ДП «НАЕК «Енергоа-
том», код за ЄДРПОУ 
24584661

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році»

 Будівля трансформаторної підстанції 
загальною площею 40,5 кв. м

Рівненська обл., 
Корецький р-н, м. 
Корець, вул. Київ-
ська, 200

Корецьке ВАТ РТО 
«Агротехсервіс», код за 
ЄДРПОУ 03760316

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 05.04.2019 № 332 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році»

 Будівля трансформаторної станції 
загальною площею 42,9 кв. м, що не 
увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Дубровицьке ВО «Райагротехсервіс»

Рівненська обл., 
м. Дубровиця, вул. 
Гагаріна, 88

Відсутній Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Будівля котельні К-2 загальною пло-
щею 1016,9 кв. м

м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Будівля ГРП «Л-1» загальною площею 
54,2 кв. м

м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Будівля їдальні «Б-2» загальною пло-
щею 1812,6 кв. м

м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Будівля виробничого корпусу з 
адміністративно-побутовими при-
міщеннями «А-6» загальною площею 
11368,04 кв. м

м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Будівля прохідної «П-1» загальною пло-
щею 9,2 кв. м

м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Будівля піноутворювача з складом 
«Г-1» загальною площею 148,5 кв. м

м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ 

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Будівля складу рідких матеріалів «Н-1» 
загальною площею 33,2 кв. м

м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Комплекс будівель та споруд мазутона-
сосного господарства «М-1», «2М-1» 
загальною площею 337,4 кв. м

м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Будинок відпочинку загальною площею 
66,3 кв. м

Рівненська обл., Во-
лодимирецький р-н, 
смт Володимирець, 
вул. Лісова поляна, 
18/1

Відсутній Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Будинок відпочинку загальною площею 
62,9 кв. м

Рівненська обл., Во-
лодимирецький р-н, 
смт Володимирець, 
вул. Лісова поляна, 
18/2

Відсутній Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Будівлі колишньої артсвердловини Житомирська обл., 
м. Малин, вул. 
Українських По-
встанців, 40

ДП «ПМК - 158» ВАТ 
«Житомирводбуд», код 
за ЄДРПОУ 01036833

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Приміщення їдальні Житомирська обл., 
м. Баранівка, вул. 
Звягельська, 118

Відсутній Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Приміщення магазину Житомирська обл., 
м. Баранівка, вул. 
Звягельська, 118

Відсутній Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля котельні м. Житомир, вул. 
Під’їздна, 22

ПрАТ «Житомир-
ський консервний 
завод», код за ЄДРПОУ 
05528125

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Вбиральня м. Житомир, вул. 
Під’їздна, 22

ПрАТ «Житомир-
ський консервний 
завод», код за ЄДРПОУ 
05528125

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Лінія по виробництву блоків стін під-
валів 

м. Житомир, вул. 
Фастівська, 11а

ПрАТ «Фірма «Жито-
мирінвест», код за 
ЄДРПОУ 01272640

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Заглиблений склад Житомирська обл., 
м. Бердичів, вул. 
Мучна, 2

ТОВ «Бердичівзер-
нопродукт», код за 
ЄДРПОУ 33767410 - 
зберігач

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля колишньої їдальні Житомирська обл., 
Олевський р-н, смт 
Новоозерянка, вул. 
Заводська, 1

ВАТ «Озерянський 
комбінат залізобетон-
них і гідротехнічних 
конструкцій», код за 
ЄДРПОУ 1033444

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлові приміщення магазину та 
складу

Житомирська обл., 
Попільнянський р-н, 
селище Корнинське, 
вул. Слави, 1

Відсутній Регіональне від-
ділення Фонду по 
Рівненській та Жито-
мирській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівлі теплиці Житомирська обл., 
м. Новоград-
Волинський, вул. 
Ушакова, 44

Новоград-Волинська 
районна державна ад-
міністрація Житомир-
ської області, код за 
ЄДРПОУ 04053654

Новоград-Волинська 
районна державна 
адміністрація Жито-
мирської області

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Будівля навісу Житомирська обл., 
м. Новоград-
Волинський, вул. 
Відродження, 6а

Новоград-Волинська 
районна державна ад-
міністрація Житомир-
ської області, код за 
ЄДРПОУ 04053654

Новоград-Волинська 
районна державна 
адміністрація Жито-
мирської області

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Будівля котельні № 257 Житомирська обл., 
м. Новоград-
Волинський, вул. 
Ушакова, 44А

Новоград-Волинська 
районна державна ад-
міністрація Житомир-
ської області, код за 
ЄДРПОУ 04053654

Новоград-Волинська 
районна державна 
адміністрація Жито-
мирської області

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Будинок мисливця – будинок № 1 (інв. 
№ 100386)

Житомирська обл., 
Радомишльський 
р-н, територія Ви-
шевицької сільської 
ради (за межами 
населених пунктів), 
Іршанське лісництво, 
квартал 115, виділ 1

ДП «Малинське лісове 
господарство», код за 
ЄДРПОУ 13551546

Державне агентство 
лісових ресурсів 
України

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

Залізнична колія від станції Куряж 
Інв. № 163 Реєстровий номер: 
05471230.1.АААЖБЖ415

Харківська обл., 
Дергачівський р-н, 
с. Подвірки

ПрАТ «Харківська 
ТЕЦ-5», код за ЄДРПОУ 
05471230

Міністерство енер-
гетики та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році»

Підземний склад готової продукції з ін-
женерною інфраструктурою загальною 
площею 18306,8 кв. м

Харківська обл., 
Валківський р-н, смт 
Ков’яги, вул. Завод-
ська, 9а 

Відсутній Регіональне від-
ділення Фонду по 
Харківській, Доне-
цькій та Луганській 
областях

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році»

Будівля телефонної станції літ. А-1 за-
гальною площею 91,9 кв. м

Донецька обл., Ве-
ликоновосілківський 
р-н, селище Урожай-
не, вул. Поштова, 
буд. 1 

ПАТ «МАКСТРОЙ», код 
за ЄДРПОУ 05394759 

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Харківській, Доне-
цькій та Луганській 
областях

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Комплекс (передавальний радіоцентр) Донецька обл., м. 
Маріуполь, проспект 
Нахімова, 13

Державне підприєм-
ство «Маріупольський 
морський торговель-
ний порт», код за  
ЄДРПОУ 01125755

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Будівля нежитлова (склад) Донецька обл., м. 
Маріуполь, вул. Ла-
вицького, 10-б

Державне підприєм-
ство «Маріупольський 
морський торговель-
ний порт», код за  
ЄДРПОУ 01125755

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Будівля, будинок шипчандлерсько-
го пункту

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

Державне підприєм-
ство «Маріупольський 
морський торговель-
ний порт», код за  
ЄДРПОУ 01125755

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Будівля нежитлова Донецька обл., м. 
Маріуполь, вул. Лас-
кова П. А., 2А

Державне підприєм-
ство «Маріупольський 
морський торговель-
ний порт», код за  
ЄДРПОУ 01125755

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»
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Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ 

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Будівля нежитлова Донецька обл., м. 
Маріуполь, вул. На-
бережна, 7

Державне підприєм-
ство «Маріупольський 
морський торговель-
ний порт», код за  
ЄДРПОУ 01125755

Міністерство інфра-
структури України

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Водопод’ємна установка ВУ-10-304 Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. 
Великий шлях

ВАТ «Новоайдарська 
птахофабрика», код за 
ЄДРПОУ 00851488

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Харківській, Доне-
цькій та Луганській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Павільйон Луганська область, 
смт Новоайдар, 
вул. Великий шлях, 
170-в

ВАТ «Новоайдарська 
птахофабрика», код за 
ЄДРПОУ 00851488

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Харківській, Доне-
цькій та Луганській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля червоного кутка Луганська обл., м. 
Сєвєродонецьк, вул. 
Силікатна, 10-ф

КП «Сєвєродонецький 
комбінат будівельних 
матеріалів та конструк-
цій», код за ЄДРПОУ 
01235811

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Харківській, Доне-
цькій та Луганській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Громадський будинок – будівля школи 
(колишньої), що не увійшов до статут-
ного капіталу КП «Сєвєродонецький 
комбінат будівельних матеріалів та 
конструкцій», код за ЄДРПОУ 01235811

Луганська обл., м. 
Сєвєродонецьк, вул. 
Силікатна, 10-ш

КП «Сєвєродонецький 
комбінат будівельних 
матеріалів та конструк-
цій», код за ЄДРПОУ 
01235811

Регіональне від-
ділення Фонду по 
Харківській, Доне-
цькій та Луганській 
областях

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Автомобіль ЗАЗ-LANOS (р/н ВВ4400СВ) Луганська обл., м. 
Сєвєродонецьк, вул. 
Партизанська, 12

Управління Державної 
міграційної служби 
України в Луганській 
області, код за  
ЄДРПОУ 37851432

Державна міграційна 
служба України

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об'єктів малої приватизації, що 
підлягають приватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області,  
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Гараж Херсонська обл., 
м. Каховка, гаражне 
товариство «Сиг-
нал», гараж 553

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Каховсько-
му районі Херсонської 
області

Державна 
казначейська служба 
України

Наказ Фонду від 25.03.2019  
№ 298 «Про внесення змін до наказу 
Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році»

Гараж Херсонська обл., 
м. Каховка, гаражне 
товариство «Аеро-
порт», гараж 476

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Каховсько-
му районі Херсонської 
області

Державна 
казначейська служба 
України

Наказ Фонду від 25.03.2019  
№ 298 «Про внесення змін до наказу 
Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році»

Гараж (літ. А) загальною площею 
305,6 кв. м

Херсонська обл., 
Олешківський р-н, 
с. Великі Копані, 
вул. Соборна (Лені-
на), 3а

Державне підприєм-
ство «Великокопанів-
ське лісомисливське 
господарство», код за 
ЄДРПОУ 00993277

Державне агентство 
лісових ресурсів 
України

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Будівля колишнього недіючого дитя-
чого садка 

Херсонська обл., 
Олешківський р-н,  
с. Великі Копані, 
вул. Соборна (Ле-
ніна), 3

Державне підприєм-
ство «Великокопанів-
ське лісомисливське 
господарство»,  код за 
ЄДРПОУ 00993277

Державне агентство 
лісових ресурсів

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018  № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Комплекс споруд підсобного господар-
ства «Вербка» (теплиці)

Херсонська обл., 
Голопристанський 
р-н,  с. Виноградне, 
вул. Шабська, 52

ПАТ «Херсонвод-
буд», код за ЄДРПОУ 
01036483

Регіо наль не від-
ділення Фонду в 
Херсонській області, 
Автономній Республі-
ці Крим та м. Севас-
тополі

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018  № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Котедж (літ. В) Херсонська обл., Ге-
нічеський р-н, с. Ге-
нічеська Гірка, вул. 
Набережна, 32

Національний банк 
України, код за  
ЄДРПОУ 00032106

Національний банк 
України

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Черкаській області

Будівля складу (літ.А-1) загальною 
площею 1129,5 м2; прохідна (літ.Б-1) 
загальною площею 33,5 м2

Черкаська обл., 
м. Золотоноша, 
вул. Миру, 22

Управління цивільного 
захисту Черкаської 
обласної державної 
адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 23000072

Черкаська 
обласна державна 
адміністрація

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Будівлі та споруди у складі: склад (літ. 
А-1); склад (літ. А-1-1); тех.приміщен-
ня (літ. Б); прохідна (літ. В); ворота 
дерев’яні № 1; паркан дерев’яний № 2; 
вимощення асф/бет, І

Черкаська обл., 
м. Городище, 
вул. Чехова, 6

Управління цивільного 
захисту Черкаської 
обласної державної 
адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 23000072

Черкаська 
обласна державна 
адміністрація

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Приміщення першого поверху будівлі 
(літ. А) №№ 115-117, №№ 119-121 
загальною площею 107,9 кв. м

Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Євро-
пейська, 65

Управління Держпраці 
у Черкаській облас-
ті, код за ЄДРПОУ 
39881228

Державна служба 
України з питань 
праці

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році» 
(із змінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Чернігівській області

Нежитлова будівля Чернігівська обл., 
Прилуцький р-н, 
с. Рудівка, вул. Оле-
га Кошового, 13-А

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Чернігівській 
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Адміністративна будівля площею 
670,5 кв. м

м. Чернігів, просп. 
Миру, 145

Регіо наль не відділення 
Фонду по Чернігівській 
області, код за  
ЄДРПОУ 14243893

Апарат Фонду Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 «Про вне-
сення змін до наказу Фонду від 27.12.2018 
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають приватиза-
ції в 2019 році»

Група нежитлових будівель у складі: 
гаражі з побутовою кімнатою (О-1); 
склад-гараж (Л-1); склад з навісом 
(К-1); розливна (З-1); склад бочкотари 
(М-1); башта Рожновського; дизельна 
(Г-1); трансформаторна підстанція 
(Д-1); колодязь (Т-1); естакада (Ф-1); 
під’їзна залізнична колія; резервуари 
наземні металеві (23 од.); огорожа те-
риторії; асфальтобетонне покриття

Чернігівська обл., 
Городянський р-н,  
с. Вокзал-Городня, 
вул. Вокзальна, 45-Б

Відсутній Регіо наль не відді-
лення Фонду по Чер-
нігівській області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018  № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Нежитлова будівля колишньої котельні 
загальною площею 706,8 м2

м. Київ вул. Глибо-
чицька, 44, літера Є

ПрАТ «Зеніт-Сервіс», 
код за ЄДРПОУ 
30438313

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Склад збереження матеріалів мобре-
зерву загальною площею 1159,9 м2 
(з обладнанням: кран-балка – 2 оди-
ниці; консольно–поворотний кран – 
1 одиниця; підвісні шляхи, електро-
тельфер – 2 одиниці; стелаж – 1 
одиниця; контейнер – 2 одиниці)

 Київ, вул. Електри-
ків, 26, літера XXXII

 ПрАТ «Завод «Кузня на 
Рибальському», код за 
ЄДРПОУ 14312364

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Госпблок загальною площею 670,3 м2 м. Київ, вул. Деснян-
ська, 19а 

ДП «Виробниче 
об’єднання «Київпри-
лад», код за ЄДРПОУ 
14309669

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Адміністративна будівля (літ. А) загаль-
ною площею 2142,3 м2

м. Київ, вул. Генера-
ла Тупікова, 17

ДП «Виробниче 
об’єднання «Київпри-
лад», код за ЄДРПОУ 
14309669

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження пе-
реліків об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ 

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів, 

що підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Окреме майно (корпус № 1 – де-
ревообробний, літ. А; корпус № 3 – 
складські приміщення, літ. В; корпус 
№ 2 – транспортний цех, літ. Б; склад 
газобалонів, літ. Ф; зовнішні мережі 
водопроводу; зовнішні мережі кана-
лізації; зовнішні мережі електропос-
тачання; кабельні лінії; автодороги та 
майданчики; відкрита стоянка приват-
ного транспорту; благоустрій території 
(вертикальне планування, озеленення, 
покриття 108 кв. м); огородження за-
лізобетонне; споруда легкого типу для 
зберігання відходів металобрухту 

м. Київ, вул. Якут-
ська, 3

ДП «Виробниче 
об’єднання «Київпри-
лад», код за ЄДРПОУ 
14309669

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Нежитлові приміщення літ. "А" загаль-
ною площею 669,2 кв. м (група примі-
щень № 12 поверх І – площею 30,2 кв. 
м, група приміщень № 13 поверх І – 
площею 43,1 кв. м, група приміщень 
№ 14 поверх І – площею 266,6 кв. м, 
група приміщень № 15 поверх ІІ – пло-
щею 329,3 кв. м) 

 м. Київ, вул. Гната 
Хоткевича (Червоно-
гвардійська), 38

 ДП «Національна 
енергетична компанія 
«Укренерго», код за 
ЄДРПОУ 00100227

 Міністерство фінансів 
України

 Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля м. Київ, вул. Олегів-
ська, 32

ДУ «Центр обслугову-
вання підрозділів Мі-
ністерства внутрішніх 
справ України», код за 
ЄДРПОУ 14317108

Міністерство вну-
трішніх справ України

Наказ Фонду від 05.04.2019 № 332 
«Про внесення змін до наказу Фонду від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Будівля складу – модулю (літ. «С»), 
огорожа – частина 70 м, ворота мета-
леві запасні

м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 16

ДП «АГРОСПЕЦСЕР-
ВІС», код за ЄДРПОУ 
34532280

Міністерство аграр-
ної політики і продо-
вольства України

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про 
внесення змін до наказу Фонду державно-
го майна України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об`єктів 
малої приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)»

Додаток 4 
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 23.07.2019 № 728)

ПЕРЕЛІК 
об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів,  

що підлягають приватизації в 2019 році

Назва об’єкта, 
код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва ба лан со ут римувача або 
зберігача,  

код за ЄДРПОУ 

Орган управління Наказ Фонду, яким об’єкт включено 
до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

Cадиба № 13, квар-
тал 14

Він ницька обл., Немирівський 
р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мель-
ника, 62

Департамент будівництва, 
містобудування та архітектури 
Він ницької обласної державної 
адміністрації, код за ЄДРПОУ 

39578073

Він ницька обласна 
державна адміні-
страція

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Водно-спортивна база 
«Локомотив»

м. Дніпро, вул. Набережна Пере-
моги, 1К

Відсутній Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 05.04.2019 № 332 
«Про внесення змін до наказу Фон-
ду державного майна України від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Клуб Житомирська обл., Бердичівський 
р-н, с. Андріяшівка, вул. Павла 
Ящука, 10-А

Відсутній Регіональне відділен-
ня Фонду по Рівнен-
ській та Житомирській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 
1637 «Про затвердження переліків 
об'єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»

Торговий центр Житомирська обл., Брусилів-
ський р-н, с. Лазарівка, вул. На-
бережна, 7

Відсутній Регіональне відділен-
ня Фонду по Рівнен-
ській та Житомирській 
областях

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 
504 «Про внесення змін до наказу 
Фонду державного майна України 
від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)

Будівництво ферми на 
200 голів ВРХ

Житомирська обл., Радомишль-
ський р-н, с. Дітинець, вул. Цен-
тральна, 19а

Управління капітального 
будівництва Департаменту 
регіонального розвитку Жито-
мирської обласної державної 
адміністрації

Житомирська обласна 
державна адміні-
страція

Наказ Фонду від 23.07.2019 № 
728 «Про внесення змін до наказу 
Фонду державного майна України 
від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об'єктів малої 
приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)

Регіо наль не відділення Фонду по Київській  області

Незавершене будівни-
цтво школи

Київська обл., Вишгородський 
р-н, с. Любимівка 

Відсутній Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Київській 
області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фон-
ду державного майна України від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 
році» (із змінами)

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Головний виробничий 
корпус

Львівська обл., Самбірський р-н, 
с. Рудня, вул. Торгова, 3

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Во-
линській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

 Очисні споруди  м. Львів, вул. Персенківка, 19 Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Во-
линській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській області

Розширення майданчи-
ка № 3 ОМВО «Оріон» 
по випуску 1 млн комп-
ресорів до побутових 
холодильників

м. Одеса, вул. Гаркавого, 6 ПАТ «МВО «Оріон»,
код за ЄДРПОУ 14309913

Міністерство еконо-
мічного розвитку і 
торгівлі України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Спортивний комплекс Полтавська обл., Пирятинський 
р-н, с. Вікторія, вул. Централь-
на, 15А 

ЗАТ «Пирятинська птахофа-
брика» – ліквідовано 

Регіо наль не відді-
лення Фонду по Пол-
тавській та Сумській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Спортивний комплекс Полтавська обл., Миргородський 
р-н, с. Петрівці, вул. Централь-
на, 1-А 

ТОВ Агрофірма «Мирго-
родська», код за ЄДРПОУ 

36805165 

Регіо наль не відді-
лення Фонду по Пол-
тавській та Сумській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Мікроцентр Полтавська обл., Глобинський 
р-н, с. Сіренки, пров. Чкалова, 2а 

ТОВ ІПК «Полтавазерно-
продукт», код за ЄДРПОУ 

31059651

Регіо наль не відді-
лення Фонду по Пол-
тавській та Сумській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»

Житловий будинок 
№ 1

Сумська область, Недригай-
лівський район, с. Березняки, 
вул. Новоселівка, 3

Відсутній Регіо наль не відді-
лення Фонду по Пол-
тавській та Сумській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»

Житловий будинок 
№ 2

Сумська область, Недригай-
лівський район, с. Березняки, 
вул. Новоселівка, 5

Відсутній Регіо наль не відді-
лення Фонду по Пол-
тавській та Сумській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»

Житловий будинок 
№ 3

Сумська область, Недригай-
лівський район, с. Березняки, 
вул. Новоселівка, 11

Відсутній Регіо наль не відді-
лення Фонду по Пол-
тавській та Сумській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»

Виробнича база (ад-
мінбудівля, майстерня)

м. Суми, вул. Черкаська, 15/2 ПАТ «Укртелеком», код за 
ЄДРПОУ 21560766

Регіо наль не відді-
лення Фонду по Пол-
тавській та Сумській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»
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Продовження додатка 4 Продовження додатка 5

Назва об’єкта, 
код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва ба лан со ут римувача або 
зберігача,  

код за ЄДРПОУ 

Орган управління Наказ Фонду, яким об’єкт включено 
до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації (назва, дата, номер)

Регіо наль не відділення Фонду по Черкаській області

68-квартирний житло-
вий будинок

Черкаська обл, Золотоніський 
р-н, с. Піщане, вул. Шеремета 
Руслана, 100Г 

Відсутній Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Черкась-
кій області 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення по Чернігівській області

Незавершене будівни-
цтво школи

Чернігівська область, Срібнян-
ський р-н, с. Сокиринці, вул. Га-
лаганівська, 55

Управління капітального будів-
ництва Чернігівської обласної 
державної адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 04014246

Чернігівська обласна 
державна адміні-
страція

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу 
Фонду державного майна України 
від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році» (із змінами)

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Енергоцех м. Київ, вул. Виборзька, 5-17 Відсутній Регіо наль не відділен-
ня Фонду по м. Києву

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Додаток 5  
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 23.07.2019 № 728)

ПЕРЕЛІК 
об’єктів соціально-культурного призначення,  

що підлягають приватизації в 2019 році

Назва об’єкта,  
код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва ба лан со ут римувача 
або зберігача, код за 

ЄДРПОУ 
Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт 
включено до переліку об’єктів, що під-

лягають приватизації  
(назва, дата, номер)

 Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

Їдальня-магазин з обладнан-
ням (7 одиниць)

Він ницька обл., Козя-
тинський р-н, с. Садове, 
вул. Центральна, 6

ТОВ «Агромир і Ко», код за 
ЄДРПОУ 5527692

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Клуб школяра Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. Можай-
ського, 8Б

ПрАТ «ДТЕК Павлоград-
вугілля», код за ЄДРПОУ 
00178353

Міністерство енергети-
ки та вугільної промис-
ловості України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Їдальня № 7з майном у кіль-
кості 6 одиниць

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг,вул. Пере-
яслівська

ПАТ «Південний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат»,код за ЄДРПОУ 
00191000

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропе-
тровській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Їдальня № 11з майном у 
кількості 4 одиниці

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, проммай-
данчик ПАТ «Південний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат»

ПАТ «Південний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат»,код за ЄДРПОУ 
00191000

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропе-
тровській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Їдальня № 14з майном у 
кількості 1 одиниці

Дніпропетровська обл., м. 
Кривий Ріг, проммайданчик 
ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат»

ПАТ «Південний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат»,код за ЄДРПОУ 
00191000

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропе-
тровській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Їдальня № 23 на 200 по-
садочних місцьз майном у 
кількості 16 одиниць

Дніпропетровська обл., м. 
Кривий Ріг

ПАТ «Південний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат»,код за ЄДРПОУ 
00191000

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропе-
тровській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

Дитячий оздоровчий табір 
«Лазурний»

Донецька область, Мангуш-
ський р-н, с. Юр`ївка, вул. 
Набережна, 74

Державне комерційне тор-
гове підприємство «Комбі-
нат шкільного харчування», 
код за ЄДРПОУ 20314278 
- зберігач

Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, 
Донецькій та Луганській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2019 році»

Клуб Донецька область, Ніколь-
ський р-н, с. Малинівка, 
вул. Центральна, 4а

ПрАТ «Племінний завод 
«Малинівка», код за  
ЄДРПОУ 00483501

Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, 
Донецькій та Луганській 
областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об'єктів 
малої приватизації, що підлягають 
приватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Комплекс будівель і спо-
руд бази відпочинку у 
складі: спальний корпус 
№ 1 загальною площею 
52,7 кв. м; спальний корпус 
№ 2 загальною площею 
50,5 кв. м; спальний корпус 
№ 3 загальною площею 
52,5 кв. м; спальний корпус 
№ 4 – модуль загаль-
ною площею 252,7 кв. м; 
адміністративно-побутовий 
корпус № 5 загальною 
площею 294,1 кв. м; гараж-
прохідна загальною площею 
104,9 кв. м; господарське 
приміщення № 6 загальною 
площею 51,5 кв. м; артезі-
анська свердловина з на-
сосною станцією № 8 за-
гальною площею 4,8 кв. м; 
водонапірна башня № 9 за-
гальною площею 1,8 кв. м; 
овочесховище № 10 загаль-
ною площею 29,9 кв. м; 
вбиральня № 11 загальною 
площею 7,2 кв. м

Волинська обл., Старо-
вижівський р-н, с. Буцинь, 
Пісочне урочище,76

Національний банк України, 
код за ЄДРПОУ 00032106

Національний банк 
України

Наказ Фонду від 05.04.2019 № 332 
«Про внесення змін до наказу Фон-
ду державного майна України  від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 
2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Миколаївській області

Готель Миколаївська обл., Мико-
лаївський р-н, селище Ра-
дісний Сад, вул. Миру, 9В

АТ «Радсад», код за 
ЄДРПОУ 00413989

Регіо наль не відділення 
Фонду по Миколаївській 
області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фон-
ду державного майна України від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватиза-
ції, що підлягають приватизації в 2019 
році» (із змінами)

Їдальня Миколаївська обл., Мико-
лаївський р-н, селище Ра-
дісний Сад, вул. Миру, 7

АТ «Радсад», код за 
ЄДРПОУ 00413989

Регіо наль не відділення 
Фонду по Миколаївській 
області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фон-
ду державного майна України від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої приватиза-
ції, що підлягають приватизації в 2019 
році» (із змінами)

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Cпальний корпус (№ 2, № 6) 
в дитячому оздоровчому 
таборі «Енергетик»

Полтавська обл., Кремен-
чуцький р-н, с. Потоки, 
вул. Лісова, 20

ПАТ «Полтаваобленерго», 
код за ЄДРПОУ 00131819

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Лазня Полтавська обл., Семенів-
ський р-н, с. Крива Руда, 
вул. Миру, 37

ПСП «Селянська спілка 
«Криворудська», код за 
ЄДРПОУ 05423120

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Їдальня Полтавська обл., Ши-
шацький р-н, с. Яреськи, 
вул. Новаторів, 24

ТОВ «Агропромислове 
об’єднання «Цукровик 
Полтавщини», код за 
ЄДРПОУ 30811110

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Будинок культури № 1 Сумська обл., Охтирський 
район, с. Стара Іванівка, 
вул. Решітька, 3а

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Назва об’єкта,  
код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта

Назва ба лан со ут римувача 
або зберігача, код за 

ЄДРПОУ 
Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт 
включено до переліку об’єктів, що під-

лягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Літній будинок відпочинку Сумська обл., Конотоп-
ський р-н, с. Жолдаки, 
вул. Лісова, 38А

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській 
та Сумській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Будинок культури загальною 
площею 960,8 м2

м. Київ, вул. Виборзька, 
82 (літ. А)

ДП «Виробниче об’єднання 
«Київприлад», код за 
ЄДРПОУ 14309669

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 01.03.2018 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фон-
ду державного майна України  від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 
2019 році»

Додаток 6  
до наказу Фонду  

від 27.12.2018 № 1637 
(у редакції наказу Фонду від 23.07.2019 № 728)

ПЕРЕЛІК 
державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій  

і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних  
форм власності, приватизацію яких розпочато в 2018 році 

Код  
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта Адреса об’єкта Статутний капі-
тал, грн

Державна  
частка, % 

Орган управління

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій  областях

30412929 ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» м. Хмельницький, 
вул. Тернопільська, 17

400 000,00 30,0000 Регіо наль не відділення Фонду 
по Він ницькій та Хмельницькій  
областях

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

14313332 АТ «Дніпровський машинобудівний за-
вод»

м. Дніпро, вул. Буді-
вельників, 34

35 652 250,00 25,0000 + 1 акція Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

23073489 ПрАТ «Іста-Центр» м. Дніпро, вул. Курсант-
ська, 30

128 171 000,00 21,5524 Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

14314682 ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод» м. Чернівці, 
вул. Хотинська, 41

66 458 910,00 21,5239 Регіо наль не відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській  областях

00306650 ВАТ «Тернопільське об’єднання 
«Текстерно» 

м. Тернопіль, 
вул. Текстильна, 18

48 709 520,00 25,0000 Регіо наль не відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській  областях

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

20064284 ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних 
центрів»

м. Київ, вул. М. Рас-
кової, 15

6 616 900,00 100,0000 Регіо наль не відділення Фонду 
по м. Києву

02308021 ПрАТ «Страхова компанія «Астарта» м. Київ, вул. Тверська, 6 1 280 000,00 26,3102 Регіо наль не відділення Фонду 
по м. Києву

21519858 ПрАТ «Атомпрофоздоровниця» м. Київ, вул. Шота Рус-
тавелі, буд. 39/41, офіс 
701, 702, 706

27 800 000,00 30,0000 Регіо наль не відділення Фонду 
по м. Києву

30370450 ЗАТ «Спеціалізована акціонерна страхова 
компанія «Спецексімстрах»

м. Київ, вул. Кропив-
ницького, 3

7 405 886,00 51,0000 Регіо наль не відділення Фонду 
по м. Києву

19358098 Спільне українсько-швейцарське підпри-
ємство у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю «Тема»

м. Київ, вул. Колектор-
на, 30

750,00 40,0000 Регіо наль не відділення Фонду 
по м. Києву

Регіо наль не відділення Фонду по Київській області

04685271 ПрАТ «Бориспільське підприємство 
«Сортнасіннєовоч» 

Киівська обл., м. Бо-
риспіль, вул. Завок-
зальна, 5

4 064 151,00 25,0000 Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

00177158 ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» Львівська обл., м. Чер-
воноград, вул. Буді-
вельна, 1а

11 196 650,00 99,6667 Регіо наль не відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях

05808758 ПАТ «Львівський завод «Автонаванта-
жувач» 

м. Львів, вул. Заліз-
нична, 7

15 288 650,00 57,3890 Регіо наль не відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях

05777118 ПрАТ «Перемишлянський приладобудів-
ний завод «Модуль»

Львівська обл., м. Пере-
мишляни, вул. Галиць-
ка, 72

6 028 600,00 24,7198 Регіо наль не відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях

05762281 ПрАТ «Стебницьке гірничо-хімічне під-
приємство «Полімінерал»

Львівська обл., м. Дро-
гобич, м. Стебник, 
вул. Дрогобицька, 127

59 647 000,00 6,3672 Регіо наль не відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях

19325532 ТОВ «Науково-виробничо-комерційне 
мале підприємство «Боррікс»

Львівська обл., м. Бо-
рислав, пров. Губиць-
кий, 1

11,60 24,0517 Регіо наль не відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях

05797977 ПАТ «Оснастка» Волинська обл., м. Но-
воволинськ, вул. Луць-
ка, 25

73 705 270,00 50,0055 Регіо наль не відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській області

13916108 Українсько-білоруське спільне підприєм-
ство «Одесмазсервіс» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю

м. Одеса, вул. Отамана 
Головатого, 47 

129,51 50,9999 Регіо наль не відділення Фонду по 
Одеській області

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

30063363 ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» м. Полтава, вул. Полов-
ки, 62-а

5 574 600,00 99,9451 Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

23050348 ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» Сумська обл., м. Трос-
тянець, пров. Гаївський, 
2-б

3 208 000,00 48,0212 Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

35505132 ПрАТ «Мирогощанський аграрій» Рівненська обл., 
Дубенський р-н, с. 
Мирогоща Перша, вул. 
Шевченка, 1

39 241 043,00 75,7000 Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

35568570 ПАТ «Індустріальна скляна компанія» м. Херсон, пров. Ян-
тарний, 2

68 346 200,00 23,0000 Регіо наль не відділення Фонду в 
Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севас-
тополі

30704866 ПрАТ «Виробництво «Технік» Херсонська обл., 
м. Олешки, вул. Про-
мислова, буд.1

3 214 900,00 28,0258 Регіо наль не відділення Фонду в 
Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севас-
тополі

14312499 ПрАТ «Машинобудівний завод «Аметист» Херсонська обл., 
м. Олешки, вул. Про-
мислова, буд.1

7 957 700,00 49,5687 Регіо наль не відділення Фонду в 
Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севас-
тополі

Регіо наль не відділення Фонду по Черкаській області

31982410 ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла» Черкаська обл., м. Смі-
ла, вул. Мазура, 24/4

6 729 095,00 38,0224 Регіо наль не відділення Фонду по 
Черкаській області

05390655 СТОВ «Канівський інкубатор» Черкаська обл., м. Ка-
нів, вул, 1-го травня, 
39, 

470 000,00 15,0300 Регіо наль не відділення Фонду по 
Черкаській області

Апарат Фонду

30634595 АТ «Україна туристична» м. Київ, вул. Шовкович-
на, 12, офіс 309

89 592 368,49 100,0000 Апарат Фонду

33348385 АТ «Київпассервіс» м. Київ, вул. Нижній 
Вал, 15а

195 963 000,00 99,9906 Апарат Фонду



27відомості
приватизації

31 липня 2019 року№ 31 (1259)


Продовження додатка 6 Продовження додатка 7

Код  
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта Адреса об’єкта Статутний капі-
тал, грн

Державна  
частка, % 

Орган управління

30083966 ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» м. Миколаїв, Каботаж-
ний Узвіз, 18

62 513 200,00 99,9123 Апарат Фонду

20077482 ПрАТ «Українська енергозберігаюча сер-
вісна компанія»

м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, 77, оф. 418

43 930 000,00 99,6585 Апарат Фонду

00306710 ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» м. Херсон, Площа 
П. Дубинди, 1

35 996 860,00 76,7588 Апарат Фонду

32557330 ПрАТ «Державний науково-вироб ничий 
комплекс заготівлі і збереження аутоло-
гічної крові та її компонентів»

м. Київ, вул. Буль варно-
Кудрявська, 27

7 012 000,00 50,9983 Апарат Фонду

14078902 АТ «Харківський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут 
«Енергопроект»

м. Харків, Червоноза-
водський р-н, просп. 
Московський, 10/12

504 700,00 50,0000 Апарат Фонду

14309913 ПАТ «Машинобудівне виробниче 
об’єднання «Оріон»

м. Одеса, вул. Ак. Гар-
кавого, 6

1 441 640,00 50,0000 Апарат Фонду

33054220 ТОВ «Містечко інвалідів» м. Київ, вул. Бориспіль-
ська, 40

12 048 630,00 50,0000 Апарат Фонду

00018201 АТ «Укрнафтопродукт» м. Київ, бульв. Верхо-
вної Ради, 34

36 652 947,00 50,0000 Апарат Фонду

00152230 ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» Івано-Франківська обл., 
м. Надвірна, вул. Май-
данська, 5

3 280 252,00 26,0000 Апарат Фонду

16392628 АТ «Київський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут 
«Енергопроект»

м. Київ, просп. Пере-
моги, 4

993 106,00 25,0000 Апарат Фонду

00152388 ПАТ «Нафтопереробний комплекс – Га-
личина»

Львівська обл., м. Дро-
гобич, вул. Борислав-
ська, 82

8 706 749,50 25,0000 Апарат Фонду

23996806 ТОВ «Конотоп Компані» Сумська обл., м. Ко-
нотоп, 4-й пров. вул. 
Успенсько-Троїцької, 12

2 929 628,00 20,4519 Апарат Фонду

Іноземнe 
(Республіка 
Болгарія)

ТОВ «Інтерприборсервіс» Республіка Болгарія, 
м. Козлодуй 3321, Вра-
чанська обл., Муніципа-
літет Козлодуй

14 100 (іно-
земна валю-

та – лв)

18,4397 Апарат Фонду

00206256 ВАТ «Житомирський завод хімічного 
волокна» 

м. Житомир, вул. Про-
мислова, 1/154

18 798 475,00 98,2853 Апарат Фонду

00238180 ВАТ «Коломийський завод сільськогоспо-
дарських машин»

Івано-Франківська обл., 
м. Коломия, вул. Пуш-
кіна, 6

459 994,50 93,4363 Апарат Фонду

00194122 АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий 
комбінат»

м. Запоріжжя, шосе Пів-
денне, 15

155 682 280,00 68,0095 Апарат Фонду

Додаток 7  
до наказу Фонду 

від 27.12.2018 № 1637 
(у редакції наказу Фонду від 23.07.2019 № 728)

ПЕРЕЛІК 
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів,  
у тому числі тих, що передані в оренду, приватизацію яких розпочато в 2018 році

Код  
за ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

14349640 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Літин-
ський автобусний парк»

Він ницька обл., смт Літин, 
вул. Сосонське шосе, 4

Міністерство інфраструктури 
України

00692239 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Туль-
чинське виробниче підприємство по племінній справі в тварин-
ництві»

Він ницька обл., Тульчинський 
р-н, с. Нестерварка, вул. Леон-
товича, 62

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

00693233 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Апосто-
лівське підприємство по племінній справі у тваринництві»

Дніпропетровська обл., Апос-
толівський р-н, м. Апостолове, 
вул. Каманіна, 1

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

00693227 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Софіїв-
ське підприємство по племінній справі в тваринництві»

Дніпропетровська обл., Софіїв-
ський р-н, с. Вакулове, вул. 40 
років Перемоги, 2

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

04605711 Державне підприємство «Проектний інститут
«Дніпродзержинськцивільпроект»

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Запорізь-
ка, 20а

Міністерство регіо наль ного роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства

20281076 Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприєм-
ства «Трансмаш»

Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Коломойцівська, 25

Міністерство економічного розви-
тку і торгівлі України

00700192 Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп» Кіровоградська обл., Олександрій-
ський р-н, с. Рожеве

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях 

Регіо наль не відділення Фонду по Донецькій області

Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден» Донецька обл., м. Маріуполь, пр. 
Луніна, 42

Міністерство інфраструктури 
України

20314278 Єдиний майновий комплекс державного комерційного торгового 
підприємства «Комбінат шкільного харчування»

Донецька обл., м. Мирноград, 
мікрорайон Молодіжний, 58

Регіо наль не відділення Фонду по 
Донецькій області

Регіо наль не відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рибне 
господарство «Галицький»

Івано-Франківська обл., Галицький 
р-н, м. Бурштин, вул. Л. Укра-
їнки, 12

Державне агентство рибного гос-
подарства України

25077191 Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної 
швейно-трикотажної фабрики

Чернівецька обл., Сокирянський 
район, м. Новодністровськ

Регіо наль не відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській  областях

14311712 Державне підприємство «Український світлотехнічний інститут» м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44 а Регіо наль не відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській  областях

14044113 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Тернопіль-
ське державне авіційне підприємство «Універсал-Авіа»

м. Тернопіль, Підволочиське шосе, 
аеропорт

Міністерство інфраструктури 
України

Регіо наль не відділення Фонду по Київській області

14277337 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Україн-
ська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики»

Київська обл., м. Бровари, 
вул. Кутузова, 77

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України 

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

31803446 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ліктрави» Львівська обл., Мостиський р-н, 
м. Мостиська, вул. Я. Мудро-
го, 121

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

24306494 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львів-
ське»

Львівська обл., Яворівський р-н, 
с. Висіч

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

00176259 Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного під-
приємства «Волиньвугілля»

Волинська обл., м. Нововолинськ, 
вул. Луцька,1

Міністерство енергетики та вугіль-
ної промисловості України

00692386 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волин-
ське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по 
племінній справі у тваринництві»

Волинська обл., Луцький р-н, 
смт Рокині, вул. Столбова, 2

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

05281529 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волин-
ська станція луківництва»

Волинська обл., м. Ковель, 
вул. Ватутіна, 69

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

Регіо наль не відділення Фонду по Миколаївській області

00854995 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Племре-
продуктор «Степове» 

Миколаївська обл., Миколаївський 
р-н, с. Степове

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській області

01387828 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Енерго-
монтажний поїзд № 754»

м. Одеса, вул. Семінарська, 15а Регіо наль не відділення Фонду по 
Одеській області

33171824 Державне підприємство «Регіо наль ний дослідно-
експериментальний комплекс»

Одеська обл., Біляївський р-н, 
с.Паліївка

Регіо наль не відділення Фонду по 
Одеській області

33933233 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чорно-
морський яхт-клуб»

м. Одеса, Отрада пляж, 16/2 Регіо наль не відділення Фонду по 
Одеській області

13884006 Єдиний майновий комплекс державного підприємства ремонтно-
будівельної дільниці «Агрос»

м. Одеса, вул. Михайлівська, 13 Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

5632466 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інженер-
ний виробничо-науковий центр литва під тиском»

м. Одеса, вул. Хімічна, 2 Регіо наль не відділення Фонду по 
Одеській області

Код  
за ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління

22492239 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Півден-
ний державний науково-виробничий центр «Прогрес»

Одеська обл., м. Южне, вул. Інду-
стріальна, 8

Міністерство економічного розви-
тку і торгівлі України

23860359 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр 
тестування мобільної техніки»

Одеська обл., Біляївський р-н, 
с. Нерубайське, вул. Зелена, 1 

Регіо наль не відділення Фонду по 
Одеській області

21028008 Єдиний майновий комплекс колишнього державного підпри-
ємства «Нефон»

м. Одеса, вул. Терешкової, 21 Українська державна будівельна 
корпорація «Укрбуд»

24971375 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК» Одеська обл., Овідіопольський 
р-н, смт Авангард, вул. Базова, 21

Державна служба України з питань 
регуляторної політики та розвитку 
підприємництва

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

21049938 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Держав-
ний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної 
промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»

м. Полтава, вул. Сапіго, 1 Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

02497967 Державне підприємство «Державний проектний інститут містобу-
дування «Міськбудпроект» (м. Полтава)

м. Полтава, вул. Гоголя, 25 Міністерство регіо наль ного роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства

00729646 Єдиний майновий комплекс Державного насін ницького сільсько-
господарського підприємства «Вирівське»

Сумська обл., Конотопський р-н, 
с. Вирівка, вул. Шевченка, 2

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

00212630 Державне підприємство «Український державний інститут по про-
ектуванню заводів важкого машинобудування» 

м. Харків, просп. Московський, 
151

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

00387298 Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський 
учбово-курсовий комбінат»

Харківська обл., Богодухівський 
р-н, с. Лозова

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

08183514 Державне підприємство «Світанок» Харківська обл., Балаклійський 
р-н, м. Балаклія, вул. Загородня, 7

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

22994509 Державне підприємство «Благодатне» Харківська обл., Зміївський р-н, с. 
Благодатне, вул. Жовтнева, 16

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

23460862 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з 
сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління 
та умов процесу перевезень на залізничному транспорті»

м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7 Міністерство інфраструктури 
України

Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден» Донецька обл., м. Маріуполь, пр. 
Луніна, 42

Міністерство інфраструктури 
України

20314278 Єдиний майновий комплекс державного комерційного торгового 
підприємства «Комбінат шкільного харчування»

Донецька обл., м. Мирноград, 
мікрорайон Молодіжний, 58

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області,  
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

14141394 Державне підприємство «Державне науково-виробниче підпри-
ємство «Винконсервпроект»

м. Херсон, вул. Богородицька 
(Червонофлотська), 124

Регіо наль не відділення Фонду в 
Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі

Регіо наль не відділення Фонду по Черкаській області

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприєм-
ства – фірми «Оризон-Транс»

Черкаська обл., м. Сміла, 
вул. Промислова, 13

Міністерство економічного розви-
тку і торгівлі України

30705346 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут 
легкої промисловості»

м. Черкаси, В’ячеслава Чорново-
ла, 243/1

Міністерство економічного розви-
тку і торгівлі України

31782788 Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерцій-
ного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс»

м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чор-
новола, 261/1

Українська державна будівельна 
корпорація «Укрбуд»

34675640 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ватутін-
ське вантажно-транспортне управління» 

Черкаська обл., м. Ватутіне, 
вул. Лейтенанта Кривошеї, 113

Регіо наль не відділення Фонду по 
Черкаській області

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

16460790 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Проек-
тний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»

м. Київ, вул. Межигірська, 83 Регіо наль не відділення Фонду по 
м. Києву

37423350 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Україн-
ський центр у сфері благоустрою»

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г Регіо наль не відділення Фонду по 
м. Києву

05422987 Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного за-
безпечення та автоматики «Укрдорзв’язок»

м. Київ, вул. Михайла Чалого, 3 Державне агентство автомобільних 
доріг України

30518866 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Держав-
ний резервний насіннєвий фонд України» 

м. Київ, вул. Саксаганського, 1 Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

21537419 Державне підприємство «Розрахунковий центр послуг» м. Київ, просп. Возз’єднання, 
15/17

Регіо наль не відділення Фонду по 
м. Києву

13670251 Державне підприємство «Укрархбудінформ» м. Київ, бул. Лесі Українки, 26 Регіо наль не відділення Фонду по 
м. Києву

25202325 Державне підприємство «Центр з сертифікації будівельних мате-
ріалів, виробів та конструкцій»

м. Київ, вул. Тургенєвська, 38 Регіо наль не відділення Фонду по 
м. Києву

30251613 Державне підприємство «Науково-технічний центр оцінки відпо-
відності у будівництві «Будцентр»

м. Київ, вул. Віталія Шиманов-
ського, 2/1

Міністерство регіо наль ного роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства

36946596 Державне підприємство «Центр будівельного та енергоефектив-
ного інжинірингу» 

м. Київ, вул. Велика Житомир-
ська, 9

Міністерство регіо наль ного роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства

Апарат Фонду

33323245 Державне підприємство «Він ницький завод «Кристал» м. Він ниця, вул. 600-річчя, 21 Апарат Фонду 

31091889 Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях» Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Геро-
їв Сталінграда, 36

Міністерство інфраструктури 
України

01125614 Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське паро-
плавство» 

м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1 Міністерство інфраструктури 
України

00852909 Державне підприємство «Іскра» Харківська обл., Зміївський р-н, 
с. Велика Гомільша

Апарат Фонду 

32444638 Державне підприємство «Завод «Радіореле» м. Харків, просп. Гагаріна, 181 Апарат Фонду 

00953042 Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопро-
дуктів» 

Харківська обл., Чугуївський р-н, 
смт Новопокровка, вул. ім. В. 
Вєсіча,1

Апарат Фонду 

20077743 Державне підприємство «Укрекоресурси» м. Київ, вул. Лобачевського, 23в Кабінет Міністрів України

14312789 Державне підприємство «Електронмаш» м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4 Міністерство економічного розви-
тку і торгівлі України

05516406 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львів-
ський науково-дослідний і проектний інститут «ЛьвівбудмНДІ-
проект»

м. Львів, вул. Тернопільська, 10 Апарат Фонду

35829997 Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна 
агенція «Стратегія регіо наль ного розвитку»

м. Київ, вул. Велика Житомир-
ська, 9

Апарат Фонду

Єдиний майновий комплекс колишнього державного торговель-
ного підприємства «ГУДОК»

м. Київ, вул. Аеродромна, 14 Апарат Фонду 

00203625 Запорізьке державне підприємство «Кремнійполімер» Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
вул. Теплична, 7

Міністерство регіо наль ного роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства України

35411469 Державне підприємство «Український карантинний розсадник» Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Мила, 
вул. Комарова, 2-В

Міністерство регіо наль ного роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства України

Додаток 8  
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 23.07.2019 № 728)

ПЕРЕЛІК 
окремого майна, приватизацію якого розпочато в 2018 році

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача або 

зберігача,  
код за ЄДРПОУ

Орган управління

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

Прохідна загальною площею 72,1 кв. м Він ницька обл., м. Туль-
чин, вул. Заводська, 2 А

ТОВ «Тульчинський консерв-
ний завод», код за ЄДРПОУ 
33414908

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Адміністративний корпус загальною площею 1974,2 кв. м Він ницька обл., м. Туль-
чин, вул. Заводська, 2 Б

ТОВ «Тульчинський консерв-
ний завод», код за ЄДРПОУ 
33414908

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях
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Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача або 

зберігача,  
код за ЄДРПОУ

Орган управління

Будівля колишнього клубу загальною площею 210,1 кв. м Він ницька обл., м. Туль-
чин, вул. Заводська, 2 В

ТОВ «Тульчинський консерв-
ний завод», код за ЄДРПОУ 
33414908

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Металева ємність 400 куб. м Він ницька обл., м. Туль-
чин, вул. Заводська, 2

ТОВ «Тульчинський консерв-
ний завод», код за ЄДРПОУ 
33414908

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Нежитлова будівля для продуктів загальною площею 87,5 кв. м; 
ВАТ «Удицький цукровий завод»

Він ницька обл., Теплиць-
кий р-н, с. Удич, вул. 1-го 
Травня, 2а

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Будинок тваринника площею 90,6 кв. м, що не увійшов до ста-
тутного капіталу СВАТ «Садовод»

Він ницька обл., Іллінець-
кий р-н, с. Криштопівка, 
вул. Жовтнева, 11б

ТОВ «Шанс», код за ЄДРПОУ 
20119134

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля лазні загальною площею 97,2 кв. м, що не увійшла до 
статутного капіталу СВАТ «Садовод»

Він ницька обл., Іллінець-
кий р-н, с. Вербівка, 
вул. Центральна, 69а

ТОВ «Шанс», код за ЄДРПОУ 
20119134

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Протипожежна господарська мережа Він ницька обл., Крижо-
пільський р-н, с. Город-
ківка, вул. Благовіщен-
ська, 103

ПАТ «Крижопільський цукровий 
завод», код за ЄДРПОУ 
03374764

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля лазні загальною площею 55,6 кв. м, що не увійшла до 
статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна»

Він ницька обл., Літин-
ський р-н, с. Літинські Ху-
тори, вул. Б. Варави, 1а

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Частина нежитлових вбудованих приміщень площею 75,2 кв. м у 
цокольному поверсі 9-поверхового адмінбудинку

м. Вінниця, вул. Пиро-
гова, 29

Головне управління Державної 
казначейської служби України 
у Вінницькій області, код за 
ЄДРПОУ 37979858

Державна казначейська 
служба України

Будинок для сезонних працівників літ. А, підвал А/п, вхідний 
майданчик а, вхід до підвалу а1, а2, балкон а3 загальною 
площею 715,5 кв. м

Він ницька обл., Піщан-
ський р-н, с. Миколаївка, 
вул. Лесі Українки, 26а

ПрАТ «Сад України», код за 
ЄДРПОУ 00414316

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Центральний склад-навіс № 2 літ. В загальною площею 424,1 
кв. м, який не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське 
ЕМПЗ № 9», код за ЄДРПОУ 00121790

Він ницька обл., м. Лади-
жин, вул. Промислова, 9б

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Гаражі літ. Г загальною площею 183,1 кв. м, які не увійшли 
до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9», код за 
ЄДРПОУ 00121790

Він ницька обл., м. Лади-
жин, вул. Промислова, 9а

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Майстерня МЗМ літ. Д загальною площею 363,4 кв. м, яка не 
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9», 
код за ЄДРПОУ 00121790

Він ницька обл., м. Лади-
жин, вул. Промислова, 9в

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля лазні літ. «А» загальною площею 173,5 кв. м Він ницька обл., Літин-
ський р-н, с. Шевченка, 
вул. Незалежності, 145

Шевченківська сільська рада, 
код за ЄДРПОУ 04326514

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля лазні загальною площею 89,4 кв. м, що не увійшла до 
статутного капіталу СВАТ «ім.1-го Травня»

Він ницька обл., Літин-
ський р-н, с. Осолинка, 
вул. Шевченка,1б

Осолинська сільська рада, код 
за ЄДРПОУ 04326448

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля трансформаторної підстанції літ. А  
площею 42,0 кв. м, електрощит, башта

Він ницька обл., Тульчин-
ський р-н, смт Кирнасівка, 
урочище Набережне, 1А

СВАТ «Птахокомбінат Туль-
чинський», код за ЄДРПОУ 
05413994

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля дизельної і трансформаторної літ. А, а Він ницька обл., Тульчин-
ський р-н, смт Кирнасівка, 
хутір Федьківка, урочище 
Федьківське, 1А

СВАТ «Птахокомбінат Туль-
чинський», код за ЄДРПОУ 
05413994

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля лазні літ. А площею 50,8 кв. м Він ницька обл., Літин-
ський р-н, с. Громадське, 
вул. Ковпака, 4а

ПрАТ «Племзавод «Літин-
ський», код за ЄДРПОУ 

00846180

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля лазні літ. А з тамбуром літ. а, вхідним майданчиком літ. 
а1 загальною площею 176,2 кв. м

Він ницька обл., Піщан-
ський р-н, с. Дмитрашків-
ка, вул. Садова, 4б

ПрАТ «Сад України», код за 
ЄДРПОУ 00414316

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Нежитлові вбудовані приміщення: на другому поверсі площею 
179,4 кв. м, на третьому поверсі – 22,0 кв. м, на четвертому по-
версі – 186,7 кв. м, загальною площею 388,1 кв. м у шестипо-
верховому виробничо-складському корпусі з прибудовами

м. Він ниця, вул. 600-
річчя, 25

ТОВ «Він ницький оптико-
механічний завод», код за 

ЄДРПОУ 23062707

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях

Адміністративна будівля (літ. А-2), загальною площею 351,8 
кв. м 

Хмельницька обл., Старо-
синявський р-н, смт Стара 
Синява, вул. Грушев-
ського, 4

Головне управління статистики 
у Хмельницькій області, код за 

ЄДРПОУ 02362894

Державна служба статис-
тики України

Гараж (літ. Б), загальною площею 23,0 кв. м Хмельницька обл., Старо-
синявський р-н, смт Стара 
Синява, вул. Грушев-
ського, 4

Головне управління статистики 
у Хмельницькій області, код за 
ЄДРПОУ 02362894

Державна служба статис-
тики України

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Будівля гаража загальною площею 52,5 кв. м (літ. А-1) Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Воло-
севича, 55

Головне управління статистики 
у Дніпропетровській області, 
код за ЄДРПОУ 02359946

Державна служба статис-
тики України

Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 409,5 кв. м Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Со-
борна, 3А

ПАТ «Дніпровський металургій-
ний комбінат», код за ЄДРПОУ 
05393043

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля магазину № 15) загальною 
площею 291,9 кв. м

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Чер-
касова, 86

ПрАТ «Північний гірничо-
збагачувальний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, А1-1) загальною площею 
113,7 кв. м

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Ди-
шинського, 34а

ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00191307

Міністерство промислової 
політики України

Частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 кв. м, ви-
мощення І, огорожа № 1, 2

Дніпропетровська обл., 
м. Першотравенськ, 
вул. Жовтнева, 27/1

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», 
код за ЄДРПОУ 00178353

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Будівля магазину, літ. А-1, загальною площею 49,5 кв. м м. Дніпро, вул. Сніго-
ва, 9Д

КП «Комбінат виробничих 
підприємств», код за ЄДРПОУ 
01373246

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Будівля медпункту № 68 загальною площею 102,6 кв. м м. Дніпро, вул. Пові-
тряна, 5

КП «Комбінат виробничих 
підприємств», код за ЄДРПОУ 
01373246

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ. 
С-2, загальною площею 1486,6 кв. м, сходи літ. с, с1, с2, ґанок 
літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ. СI-1, 
загальною площею 16,8 кв. м, приямок теплотраси літ. сі, склад 
літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 кв. 
м, навіс літ. СЇІV -1, склад літ. СЖ-1, загальною площею 176,0 
кв. м, ґанок літ. сж, склад металу літ. СЗ-1, загальною площею 
79,7 кв. м, № III – мостіння, внутрішньодворові мережі – 3 од. 
(зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня 
управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні 
засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання 
-163 од.

м. Дніпро, вул. Будівель-
ників, 34

АТ «Дніпровський машинобу-
дівний завод», код за ЄДРПОУ 
14313332

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею  
1849,7 кв. м з огорожею та замощенням

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Бірю-
зова, 2А

ПрАТ «Північний ГЗК», код за 
ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною 
площею 141,6 кв. м, навісом літ. а

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Сі-
чеславська (Кремлів-
ська), 10б

ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат»,  
код за ЄДРПОУ 00191307

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

Будівля овочесховища літ. А-1, з прибудовами – літ. А’-1, А2-2, 
загальною площею 1083,4 кв. м, вентшахтою літ. а’-1, ґанком 
літ. а, навісами – літ. А’, Б, воротами – № 1, № 2

м. Дніпро, просп. Свобо-
ди, 187Б

ПрАТ «Дніпровський металур-
гійний завод», код за ЄДРПОУ 
05393056

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Будівля готелю «Рассвет» літ. А-7, А’-2, А2-2, А’’’, а, а-1 загаль-
ною площею 11173,1 кв. м

м. Дніпро, вул. Івана 
Акінфієва, (колишня Фу-
чика), 30

ДП «Управління справами Фон-
ду державного майна України», 
код за ЄДРПОУ 39950170

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Будівля їдальні № 16 на 100 місць загальною площею 1046,7 
кв. м, що не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Південний 
гірничо-збагачувальний комбінат»

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Пере-
яславська буд. 2б

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача або 

зберігача,  
код за ЄДРПОУ

Орган управління

Будівля їдальні № 15 на 100 місць загальною площею 556,6 
кв. м, що не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Південний 
гірничо-збагачувальний комбінат»

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Ши-
роківське шосе (Широків-
ське шосе), буд. 148а

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Частина будівлі – А загальною площею 217,8 кв. м, будівлі – Б, 
б, В, Г, Д, огорожа № 1-2

Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. Добро-
любова, 9 а

Головне управління статистики 
у Дніпропетровській області

Державна служба статис-
тики України

Гараж цегляний загальною площею 33,0 кв. м Дніпропетровська обл., 
м. Марганець, вул. Са-
дова, 9

Головне управління статистики 
у Дніпропетровській області

Державна служба статис-
тики України

9 одиниць автотранспортних засобів м. Дніпро вул. Берего-
ва, 210

ТДВ «Дніпропетровське АТП 
11228»

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Нежитлова будівля літ. Ж-1, прибудова літ. Ж1-1 загальною 
площею 239,4 кв. м

Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, вул. Кільчен-
ська, 2

ПрАТ «Дніпропетровська 
ПМК № 246», код за ЄДРПОУ 
01354527

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Частина адміністративної будівлі (приміщення 3-го поверху) 
загальною площею 362,1 кв. м

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, просп. Ге-
роїв підпільників, 1А

Головне управління статистики 
у Дніпропетровській області, 
код за ЄДРПОУ 02359946

Державна служба статис-
тики України

Будівля котельні (колишньої) (інв. № 1796), тепломережа внут-
римайданчикові (інв. № 4743), хімводоочистка (інв. № 4781)

Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. Харків-
ська, 15

ПРАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАД-
ХІММАШ», код за ЄДРПОУ 
00217417

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Нежитлова будівля (колишня будівля митниці) літ. А-1 загаль-
ною площею 124,0 кв. м з ґанком літ. а

Дніпропетровська обл., 
м. Новомосковськ, 
вул. Сучкова, 210

АТ «ІНТЕРПАЙП Новомосков-
ський трубний завод», код за 
ЄДРПОУ 05393139

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Окреме майно у складі: склад зберігання спецмашин, літ. Ф інв. 
№ 1-0021 площею 868,6 кв. м; запасні частини до автомобілів 
в кількості – 241 одиниця; інше майно в кількості – 1927 оди-
ниць, у складі: касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 
шт., ложки алюмінієві – 100 шт., набір інструментів – 1 шт., 
набір ключів – 2 шт., пила – 16 шт., прибор ДК4 – 10 шт., 
протигаз – 20 шт., розпиратор – 800 шт., СМУ – 50 шт., сумка 
дерматинова – 9 шт., сокира з ручкою – 5 шт., електромега-
фон – 1 шт., замок начіпний – 2 шт., касета – 40 шт., аптеч-
ка – 35 шт., цебро брезентове – 100 шт., цебро гумове – 65 
шт., каністра велика – 28 шт., каністра мала – 75 шт., касета 
для каністр – 30 шт., клапан на розпилювач – 280 шт., лопата – 
82 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг ковзання – 12 шт.

 м. Запоріжжя, 
вул. Карпенка-Карого, 60

 ВАТ «Автотранспортне під-
приємство № 12355», код за 
ЄДРПОУ 03116849

 Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Окреме майно у складі: коридори першого поверху № 1 пло-
щею 10,0 кв. м та № 2 площею 32,7 кв. м двоповерхової адмі-
ністративної будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу «під А» 
та сходова клітина ІІІ загальною площею 132,3 кв. м, підземне 
приміщення «Б» площею 96,16 кв. м

Запорізька обл., Бердян-
ський р-н, смт Андріївка, 
вул. Нова, 4а

Зберігач – ТОВ «ВІТЬОК», код 
за ЄДРПОУ 35215538

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків, 
у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних 
відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 (в т. ч. трубопроводи – 
366 п. м)

Запорізька обл., Запо-
різький р-н, с. Розумів-
ка, територія б/в «Лісова 
поляна»

 Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Нежитлова будівля – кафе на 75 місць загальною площею 
644,7 кв. м

м. Кропивницький, 
вул. Нижня П’ятихатська, 
24а

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

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 кв. м Кіровоградська обл., Бо-
бринецький р-н, с. Верх-
ньоінгульське, вул. Набе-
режна, 14

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Приміщення теслярсько-столярної майстерні площею  
152,1 кв. м

Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, вул. За-
водська, 1

ПрАТ «НВО «Етал», код за  
ЄДРПОУ 05814256

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Адміністративна будівля та господарські приміщення Кіровоградська обл., 
м. Благовіщенське (Улья-
новка), вул. Ореста Гуме-
нюка (К. Маркса), 1

Управління Державної каз-
начейської служби України в 
Ульяновському районі Кіро-
воградської області, код за 
ЄДРПОУ 37944689

Державна казначейська 
служба України

Нежитлова будівля (свинарник) загальною площею 163,0 кв. м Кіровоградська обл., 
смт Голованівськ, 
вул. Щаслива (Круп-
ської), 10 

ЗАТ «Голованівський хліб», код 
за ЄДРПОУ 00378750

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях

Комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного кор-
пусу (механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею 5393 кв. 
м, будівля адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, А’) 
загальною площею 819,7 кв. м, бокс збірний для автомобілів 
(бокс літ. В) загальною площею 561,6 кв. м, огорожа № 1, за-
мощення № 1

Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, проїзд 
Поліграфістів, 10-а

ДП «Об’єднана компанія
«Укрвуглереструктуризація», 
код за ЄДРПОУ 39244468

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Будівля гаража площею 23,8 кв. м Кіровоградська обл., 
смт Онуфріївка, вул. Цен-
тральна, 17

Управління Державної каз-
начейської служби України в 
Онуфріївському районі Кіро-
воградської області, код за 
ЄДРПОУ 37824388

Державна казначейська 
служба України

Приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 кв. м на першому 
поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а»

Кіровоградська обл., 
смт Вільшанка, вул. Ла-
гонди, 30

Управління Державної казна-
чейської служби України у Віль-
шанському районі Кіровоград-
ської області, код за ЄДРПОУ 
36542400

Державна казначейська 
служба України

Регіо наль не відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Окреме майно – будівля загальною площею 152,3 кв. м з при-
будинковими спорудами: сараєм загальною площею 14,2 кв. м, 
вбиральнею загальною площею 1,4 кв. м та криницею

Чернівецька обл., Герца-
ївський р-н, с. Хряцька, 
вул. Лісова, 42а

ТОВ «Джерело», код ЄДРПОУ 
04329808

Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Івано-
Франківькій, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Регіо наль не відділення по Київській області 

Будівля їдальні літ. «П» площею 1299,2 м2 Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Садова, 94

ВАТ «Ірпіньмаш», код за 
ЄДРПОУ 00240135

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській області

Будівля недіючої лазні площею 98,5 м2 Київська обл., Бровар-
ський р-н, с. Зазим’є, 
вул. Широка (Пролетар-
ська), 17

СТОВ «Нова Україна», код за 
ЄДРПОУ 00448737 (припинено)

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській області

Частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, 
№ 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна)

Київська обл., м. Бо-
риспіль, вул. Київський 
шлях, 10

ВАТ «Бориспільське АТП 
13264», код за ЄДРПОУ 
02140745 (припинено)

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській області

Нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею 
220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2)

Київська обл., Баришів-
ський р-н, с. Бзів, вул. Свя-
то-Миколаївська, 22

СТОВ ім. Леся Сердюка, код за 
ЄДРПОУ 00857479

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській області

Нежитлова будівля – їдальня (літ. А) площею 129,7 м2, прибудо-
ва (літ. а) площею 140,2 м2, ґанок (літ. а1), ґанок (літ. а2)

Київська обл., м. Бере-
зань, вул. Героїв Небесної 
Сотні, 27а

ПАТ «Березанське», код за 
ЄДРПОУ 00849994

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській області

Нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 м2 Київська обл., Васильків-
ський р-н, с. Крушинка, 
вул. Колгоспна, 11

ПАТ «Птахофабрика «Україна», 
код за ЄДРПОУ 05477066

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській області

Будівля магазину загальною площею 611,3 м2 Київська обл., Баришів-
ський р-н, с. Гостролуччя, 
вул. Ценральна (колишня 
Леніна), 69

СТОВ «Гостролуччя», код за 
ЄДРПОУ 00850039 (припинено)

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській області

Частина будівлі автотракторних класів загальною площею 
378,7 м2

Київська обл., м. Фастів, 
вул. Гусєва, 27

ВАТ «Сільгосптехніка», код за 
ЄДРПОУ 03744994

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській області

Будівля недіючої лазні площею 188,2 м2 Київська обл., Васильків-
ський р-н, с. Плесецьке, 
вул. Варовицького, 10

ВАТ «Племінний завод 
«Дзвінкове», код за ЄДРПОУ 
00857404

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській області

Нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2 Київська обл., м. Ва-
сильків, вул. Володимир-
ська, 22

ПАТ «Васильківхлібопродукт», 
код за ЄДРПОУ 00951741

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській області

Нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею 
177,7 м2

Київська обл., м. Ва-
сильків, вул. Володимир-
ська, 22

ПАТ «Васильківхлібопродукт», 
код за ЄДРПОУ 00951741

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській області
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Орган управління

Будівля магазину площею 186,8 м2 Київська обл., Баришів-
ський р-н, с. Григорівка, 
вул. Леніна, 16/1

КСП «Хмельовик», код за 
ЄДРПОУ 00849942 (в стані при-
пинення)

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській області

Гараж (літ. А); оглядова яма (під літ. А) загальною площею 
62,5 м2

Київська область, Боро-
дянський район, смт Бо-
родянка, вул. Михайлів-
ська, 1А

Управління фінансів Боро-
дянської районної державної 
адміністрації, код за ЄДРПОУ 
05408384

Міністерство фінансів 
України

Павільйон «Кострома» (літ. Б) загальною площею 111,3 м2 Київська обл., м. Обухів, 
вул. Каштанова, 68

Обухівське міжрайонне управ-
ління водного господарства, 
код за ЄДРПОУ 05430774

Державне агентство вод-
них ресурсів України

Ремонтна майстерня (літ. Д) загальною площею 766,3 м2 Київська обл., м. Обухів, 
вул. Каштанова, 68

Обухівське міжрайонне управ-
ління водного господарства, 
код за ЄДРПОУ 05430774

Державне агентство вод-
них ресурсів України

Гаражі (літ. Д) загальною площею 251,5 м2 Київська обл., м. Кагар-
лик, вул. Фрунзе, 103

Обухівське міжрайонне управ-
ління водного господарства, 
код за ЄДРПОУ 05430774

Державне агентство вод-
них ресурсів України

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 2 площею 
20,2 кв. м

Львівська обл., м. Самбір, 
вул. Мазепи, 13

Самбірське управління Дер-
жавної казначейської служби 
України Львівської області, код 
за ЄДРПОУ 37893577

Державна казначейська 
служба України

Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 3 площею 
25,7 кв. м

Львівська обл., м. Самбір, 
вул. Мазепи, 13

Самбірське управління Дер-
жавної казначейської служби 
України Львівської області, код 
за ЄДРПОУ 37893577

Державна казначейська 
служба України

Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 4 площею 
26,8 кв. м

Львівська обл., м. Самбір, 
вул. Мазепи, 13

Самбірське управління Дер-
жавної казначейської служби 
України Львівської області, код 
за ЄДРПОУ 37893577

Державна казначейська 
служба України

Окреме майно – нежитлові допоміжні приміщення площею 
23,1 кв. м

Львівська обл., м. Самбір, 
вул. Мазепи, 13

Самбірське управління Дер-
жавної казначейської служби 
України Львівської області, код 
за ЄДРПОУ 37893577

Державна казначейська 
служба України

Окреме майно – вбудовані нежитлові приміщення №№ 12, 13 
першого поверху загальною площею 11,4 кв. м та вбудовані не-
житлові приміщення №№ 16, 17, 18 другого поверху загальною 
площею 13,4 кв. м, розташовані в будівлі А-2

Львівська обл., Перемиш-
лянський р-н, м. Пере-
мишляни, вул. Галиць-
ка, 28

Управління державної казна-
чейської служби у Перемиш-
лянському районі Львівської 
області, код за ЄДРПОУ 
36848550

Державна казначейська 
служба України

Будівля операційно-диспетчерського управління площею
1060,5 кв. м

Львівська обл., Сокаль-
ський р-н, с. Сілець, при-
сілок Солтиси, 753 А

Відокремлений підрозділ 
«Західно-Українська виконавча 
дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства 
«Об’єднана компанія»
Укрвуглереструктуризація»
код за ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Адмінпобуткомбінат площею 3828,5 кв. м Львівська обл., Сокаль-
ський р-н, с. Сілець, при-
сілок Солтиси, 753 Б

Відокремлений підрозділ 
«Західно-Українська виконавча 
дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрву-
глереструктуризація» код за 
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Будівля їдальні площею 782,8 кв. м Львівська обл., Сокаль-
ський р-н, с. Сілець, при-
сілок Солтиси, 753 В

Відокремлений підрозділ 
«Західно-Українська виконавча 
дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрву-
глереструктуризація» код за 
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Будівля пилорами площею 219,5 кв. м Львівська обл., Сокаль-
ський р-н, с. Сілець, при-
сілок Солтиси, 753 Г

Відокремлений підрозділ 
«Західно-Українська виконавча 
дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрву-
глереструктуризація» код за 
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Будівля дегазаційної установки (поверхневої дегазації) площею 
132,1 кв. м

Львівська обл., Сокаль-
ський р-н, с. Сілець, при-
сілок Солтиси, 755 а

Відокремлений підрозділ 
«Західно-Українська виконавча 
дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрву-
глереструктуризація» код за 
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Будівля ВГК площею 160,0 кв. м Львівська обл., Сокаль-
ський р-н, с. Сілець, при-
сілок Солтиси, 753 Е

Відокремлений підрозділ 
«Західно-Українська виконавча 
дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрву-
глереструктуризація» код за 
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Нежитлове приміщення телерадіоательє площею 359,3 кв. м 
(прибудова до житлового будинку)

Львівська обл., м. Соснів-
ка, вул. Театральна, 15

Державне підприємство «Шах-
та «Візейська», код за ЄДРПОУ 
39646625

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною 
площею 756,8 кв. м

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Болгар-
ська, 3

ПАТ «Ужгородський Турбогаз», 
код за ЄДРПОУ 00153608

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, За-
карпатській та Волинській 
областях

Приміщення адміністративно-побутового комбінату загальною 
площею 3718,3 кв. м, літер «А-2»

Волинська обл., Іваничів-
ський р-н, с. Грибовиця, 
вул. Миру, 61

ВП «Західно-Українська ви-
конавча дирекція з ліквідації 
шахт» ДП «ОК» «Укрвуглере-
структуризація», код за  
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Регіо наль не відділення по Миколаївській області 

Будівлі та споруди бази Гідроспецбуду ІІІ черги Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, Гідро-
комплекс, 14

ДП НАЕК «Енерго атом» по ВП 
«ЮУ АЕС», код за ЄДРПОУ 
24584661

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Будівлі та споруди газового господарства Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, Гідро-
комплекс, 15

ДП НАЕК «Енерго атом» по ВП 
«ЮУ АЕС», код за ЄДРПОУ 
24584661

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській області

Приміщення складу № 16 (реєстровий номер 
955360.1.ААБАЛД733)

Одеська обл., Ананьїв-
ський р-н, с. Жеребкове, 
вул. Привокзальна, 4

ТОВ «Кононівський елеватор» 
(зберігач)

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській області

Будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м2 Одеська обл., м. Білго-
род-Дніст ров сь кий, 
вул. Автомобільна, 1

ВАТ «АТП-15173», код за 
ЄДРПОУ 03118067

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській області

Будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною площею 
94,5 м2

Одеська обл., м. Білго-
род-Дніст ров сь кий, 
вул. Автомобільна, 1

ВАТ «АТП-15173», код за 
ЄДРПОУ 03118067

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській області

Будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 251,8 м2 Одеська обл., м. Білго-
род-Дніст ров сь кий, 
вул. Автомобільна, 1

ВАТ «АТП-15173», код за 
ЄДРПОУ 03118067

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській області

Приміщення магазину Одеська обл., Овідіополь-
ський р-н, смт Авангард, 
вул. Теплична, 1

КСП «Тепличне» (ПП «Теплич-
не»), код за ЄДРПОУ 5528964

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській області

Будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2 Одеська обл., Лиман-
ський р-н, с. Трояндове, 
вул. Шевченка, 2

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській області

Нежитлова будівля загальною площею 287,8 м2 Одеська обл., Овідіополь-
ський р-н, с. Новоградків-
ка, вул. Центральна, 57

ПрАТ «Дністровський», код за 
ЄДРПОУ 00413245

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській області

Будівлі та споруди колишньої лазні, у складі нежитлової будівлі 
площею 171,3 м2 (літ. А); нежитлової будівлі площею 169,2 м2 
(літ. А1) та котельні площею 73,1 м2 (літ. Б)

Одеська обл., Сарат-
ський р-н, с. Розівка, 
вул. Шкільна, 3

ПАТ «Южний», код за ЄДРПОУ 
00413417

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській області

Будівля колишньої пошти загальною площею 58,7 м2 Одеська обл., м. По-
дільськ, вул. Бочкови-
ча, 99

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській області

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача або 

зберігача,  
код за ЄДРПОУ

Орган управління

Будівля магазину загальною площею 54,0 м2 Одеська обл., Роздільнян-
ський р-н, с. Степанівка, 
вул. Анісімова, 42

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській області

Колишній учбовий комбінат м. Одеса, пров. Бісквіт-
ний, 16-А

Відсутній Апарат Фонду

Будівля колишньої їдальні м. Одеса, вул. Плієва, 1-Г Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській області

 Будівля магазину Одеська обл., м. По-
дільськ, вул. Бочкови-
ча, 92-а

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській області

Нежитлові споруди загальною площею 1526,3 м2 з устатку-
ванням

м. Одеса, Овідіопольська 
дуга, 3-А

Відсутній Апарат Фонду

49/100 частин нежитлової будівлі загальною площею 350 м2 м. Одеса, Французький 
бульвар, 85/5

ТОВ «ДРАЙВ-ІН», код за 
ЄДРПОУ 20984139

Міністерство охорони 
здоров’я України

Будівля колишньої електростанції з обладнанням та градирнею м. Ізмаїл, вул. Кишинів-
ська, 4

Ізмаїльська філія ДП «Адміні-
страція морських портів Украї-
ни», код за ЄДРПОУ 38728402

Міністерство інфраструк-
тури України

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Нежитлова будівля колишньої лазні площею 150,2 кв. м Полтавська обл., Глобин-
ський р-н, с. Пустовійто-
ве, вул. Молодіжна, 35

Пустовійтівська сільська рада, 
код за ЄДРПОУ 22549650

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській та 
Сумській областях

Побутовий корпус літ. ТС-ІІ загальною площею 705,3 кв. м Полтавська обл., м. Пол-
тава, вул. Харчовиків, 6

КП «Полтавський 
м’ясокомбінат», код за 
ЄДРПОУ 00424214

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській та 
Сумській областях

Громадська будівля (офіс) літ. ОБ-1 загальною площею
327,4 кв. м

Полтавська обл., м. Пол-
тава, вул. Харчовиків, 6

КП «Полтавський 
м’ясокомбінат», код за 
ЄДРПОУ 00424214

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській та 
Сумській областях

Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 186,5 кв. м Полтавська обл., Оржиць-
кий р-н, с. Тарасенкове, 
вул. Шевченка, 7/1а

СТОВ Агрофірма «Оржицька», 
код за ЄДРПОУ 00845855

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській та 
Сумській областях

Громадський будинок літ. А1, загальною площею  
156,8 кв. м

Полтавська обл., Гадяць-
кий р-н, м. Гадяч, вул. Ге-
роїв Майдану, 75

ТДВ «Гадяцький елеватор», код 
за ЄДРПОУ 00955650

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській та 
Сумській областях

Нежитлова будівля – склад балонів літ. V-1 площею 23,5 кв. м м. Полтава, вул. Бірюзова 
Маршала, 26/1

ПАТ «Демітекс», код за 
ЄДРПОУ 14299824

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській та 
Сумській областях

Вбиральня літ. R площею 4,1 кв. м м. Полтава, вул. Маршала 
Бірюзова, 26/1

ПАТ «Демітекс», код за 
ЄДРПОУ 14299824

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській та 
Сумській областях

Громадський будинок, літ. А- будівля їдальні, площею
112,3 кв. м

Полтавська обл., Глобин-
ський р-н, с. Шушвалівка, 
вул. Паркова, 2б

ТОВ «Шушвалівське», код 
за ЄДРПОУ 00483731 (лікві-
доване)

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській та 
Сумській областях

Будинки для відпочинку Сумська обл., Тростянець-
кий р-н, сільська рада За-
річненська, «Заплава ріки 
Ворскла» масив, 3, 3-А

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській та 
Сумській областях

Адміністративний будинок загальною площею 293,6 кв. м та 
господарські споруди: гараж, Г загальною площею 90,7 кв. м; 
господарська будівля загальною площею 12,0 кв. м; господар-
ська будівля загальною площею 4,2 кв. м; топкова загальною 
площею 19,4 кв. м

Сумська обл., Тростянець-
кий р-н, м. Тростянець, 
вул. Вознесенська, 24

Головне управління статистики 
у Сумській області, код за  
ЄДРПОУ 02362227

Державна служба статис-
тики України

Адмінбудівля загальною площею 116,7 кв. м Сумська область, м. Пу-
тивль, провулок Маклако-
ва Миколи, 1

Північно-східний офіс
Держаудитслужби

Державна аудиторська 
служба України

Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Будівля їдальні, загальною площею 174,8 кв. м у складі: "А-1" 
–будівля їдальні; "а" – прибудова; "а1" – сходи; "Б" - погріб

Рівненська обл., Заріч-
ненський р-н, с. Мутвиця, 
вул. Центральна, 7а

ВАТ «Зарічненський агротех-
сервіс», код за ЄДРПОУ 906670

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях

Будівля складу загальною площею 231,1 кв. м Рівненська обл., Гощан-
ський р-н, с. Бугрин, вул. 
Перемоги, 2а

ВАТ «Гощанський «Райагро-
постач» (реорганізоване у ТОВ 
«СТП Екоресурс»), код за  
ЄДРПОУ 00906781

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях

Нежитлові приміщення загальною площею 57,3 кв. м зі східце-
вою площадкою 20,8 кв. м на першому поверсі будівлі сауни

Рівненська обл., м. Ко-
рець, вул. Київська, 107б

ПП «Пластранс», код за  
ЄДРПОУ 33982500

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях

Група інвентарних об'єктів у складі: будівля прохідної, Б-1, 
загальною площею 25,8 кв. м, споруда ганку, б, споруда ес-
такади, В

Рівненська обл., Гощан-
ський р-н, смт Гоща, вул. 
Промислова, 1

ТзОВ «ПМК-5», код за ЄДРПОУ 
00910660

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях

Будівля кузні загальною площею 78,2 кв. м Рівненська обл., м. Ко-
рець, вул. Київська, 200

Корецьке ВАТ РТО «Агро-
техсервіс», код за ЄДРПОУ 
03760316

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях

Будівля магазину загальною площею 305,6 кв. м Рівненська обл., м. Дубно, 
вул. Млинівська, 71

ПрАТ «Дубенський завод 
гумово-технічних виробів», код 
за ЄДРПОУ 2971506

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях

Гараж, загальною площею 20,1 кв. м. Рівненська область, м. 
Березне, вул. Київська, 
5а/4

Головне управління статистики 
у Рівненській області, код за 
ЄДРПОУ 02362061

Державна служба статис-
тики України

Будівля, гараж загальною площею 23,3 кв. м Рівненська область, м. 
Дубровиця, вул. Уляни та 
Анастасії Гольшанських, 2

Головне управління статистики 
у Рівненській області, код за 
ЄДРПОУ 02362061

Державна служба статис-
тики України

Будівля столярного цеху, загальною площею 209,1 кв. м Рівненська обл., Корець-
кий р-н, м. Корець, вул. 
Київська, 200

ВАТ РТО «Агротехсервіс», код 
за ЄДРПОУ 03760316

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях

Нежитлова будівля колишньої лазні на 20 місць (літ. А) загаль-
ною площею 244,0 кв. м

Житомирська обл., Єміль-
чинський р-н, с. Степанів-
ка, вул. Рад, 133/Л

ДП ПМК -155 ВАТ «Жито-
мирводбуд», код за ЄДРПОУ 
01036804

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та 
Житомирській областях

Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

Нежитлова будівля котельні з лазнею загальною  
площею 251,7 кв. м

Харківська обл., Красно-
кутський р-н, с. Городнє, 
вул. Центральна, 5а

ТДВ «Агрофірма «Глобівська», 
код за ЄДРПОУ 00412406

Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, 
Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлова будівля гаражу загальною площею 76,90 кв. м Харківська обл., Красно-
кутський р-н, с. Городнє, 
вул. Центральна, 5б

ТДВ «Агрофірма «Глобівська», 
код за ЄДРПОУ 00412406

Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, 
Донецькій та Луганській 
областях

Інженерна споруда «Басейн бризкальний» Донецька обл., м. 
Слов’янськ, вул. Новосо-
дівська, 2

ВАТ «Содовий завод», код за 
ЄДРПОУ 00204895

Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, 
Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування за-
гальною площею 93 кв. м

Донецька обл., Ніколь-
ський (Володарський) 
р-н, с. Тополине, вул. 
Шкільна, 13

СТОВ «Первомайська пта-
хофабрика», код за ЄДРПОУ 
00851979

Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, 
Донецькій та Луганській 
областях

Група будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції 
площею 236,1 кв. м, туалет площею 48,7 кв. м, навіс площею 
226,9 кв. м, навіс площею 12,6 кв. м, огорожа площею 18,2 кв. 
м, огорожа площею 13,6 кв. м, замощення площею 5215 кв. м

Донецька обл., Мангуш-
ський р-н, смт Ялта, вул. 
Маяковського, 48/18А

ПАТ «Донецьке обласне підпри-
ємство автобусних станцій», 
код за ЄДРПОУ 03113785

Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, 
Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною площею 
134,4 кв. м, 2-го поверху № 20-29 загальною площею 259,0 кв. 
м в літ. "Г-2г" загальною площею 393, 4 кв. м (колишня їдальня, 
інв. № 672)

Донецька обл., м. Бахмут, 
пров. Ломоносівський 
2-й, буд. 3

ТДВ «СІНІАТ», код за ЄДРПОУ 
00290601

Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, 
Донецькій та Луганській 
областях

Нежитлові приміщення №№ 1-9 загальною площею 97,9 кв. м 
(колишня лазня)

Донецька обл., м. Крама-
торськ, смт Шабельківка, 
вул. Вільямса, 1

ТОВ «Агрофірма Степове», код 
за ЄДРПОУ 00848664

Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, 
Донецькій та Луганській 
областях

Бокс № 1, П-1 на території автотранспортного виробничого 
об’єднання загальною площею 1440,0 кв. м

Донецька обл., Бахмут-
ський р-н, м. Світло-
дарськ, вул. Енергетиків, 
буд. 101

Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ 
«Центренерго», код за ЄДРПОУ 
00131245

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Бокс № 2, О-1 на території автотранспортного виробничого 
об'єднання загальною площею 1031,9 кв. м

Донецька обл., Бахмут-
ський р-н, м. Світло-
дарськ, вул. Енергетиків, 
буд. 101

Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ 
«Центренерго», код за ЄДРПОУ 
00131245

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України
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Орган управління

Нежитлова будівля літ. "А-1" з прибудовами та ґанком (інв. 
№ 26)

Донецька обл., Покров-
ський р-н, с. Новоєли-
заветівка, вул. Широка, 
буд. 86А

КСП «Селидівське», код за ЄД-
РПОУ 00848196

Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, 
Донецькій та Луганській 
областях

Комплекс приміщень у складі: нежитлова будівля загальною 
площею 554,4 кв. м, сарай загальною площею 23 кв. м, сарай 
загальною площею 6,2 кв. м, вбиральня загальною площею 22,6 
кв. м, гараж загальною площею 65,1 кв. м

Луганська обл., Сватів-
ський р-н, м. Сватове, 
вул. Державна, 9

Управління державної каз-
начейської служби України у 
Сватівському районі Луган-
ської області, код за ЄДРПОУ 
37928384

Державна казначейська 
служба України

Група інвентарних об’єктів: фільтр-прес ФП-4-4400 інв. № 
21060062 та ємкість інв. № 03060436

Луганська обл., м. Лиси-
чанськ, вул. Незалеж-
ності, 128

ВАТ «Лисичанський завод гу-
мових технічних виробів», код 
за ЄДРПОУ 05389942

Регіональне відділення 
Фонду по Харківській, 
Донецькій та Луганській 
областях

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області,  
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Група інвентарних об’єктів АЗС № 3 м. Херсон, вул. Садова, 43 Відсутній Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Одноповерхова будівля лабораторії (літ. Г) загальною площею 
161,8 м2

Херсонська обл. м. Олеш-
ки, вул. Центральна (Про-
летарська), 20

Управління Державної казначей-
ської служби України у Олешків-
ському районі Херсонської об-
ласті, код за ЄДРПОУ 38045231

Державна казначейська 
служба України

Група інвентарних об’єктів: трактор колісний Т-40 (інв. № 776), 
автомобільний кран КС-3562 (інв. № 714), універсальна убороч-
на машина (інв. № 686), автомобільний кран КС-МАЗ-500 (інв. 
№ 661), електроустановка для іспитів (інв. № 7383), компресор 
(інв. № 5259), електрокомпресор (інв. № 5527), насос для від-
качки води з відсіків (інв. № 7025), насос для відкачки води 
з відсіків (інв. № 6999), насос пересувний для сушіння (інв. 
№ 7049), пересувний компресор ВУВ-45/150 (інв. № 7412), 
компресор (інв. № 5173)

 м. Херсон, Карантинний 
острів, 1

ТОВ «Столична судноплав-
на компанія» код за ЄДРПОУ 
31628535

 Регіо наль не відділен-
ня Фонду в Херсонській 
області, Автономній 
Республіці Крим та м. Се-
вастополі

Гараж в гаражному кооперативі «Жигулі» Херсонська обл., м. Нова 
Каховка, вул. Французька

Головне управління статистики 
у Херсонській області, код за 
ЄДРПОУ 02362664

Державна служба ста-
тистики

Будівля колишньої санітарно-епідеміологічної станції (комплекс 
будівель)

Херсонська область, Но-
вотроїцький р-н, смт Но-
вотроїцьке, вул. Херсон-
ська, 42

Державна установа «Лабора-
торний центр МОЗУ»

Міністерство охорони 
здоров’я України

Будівля клубу загальною площею 211 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 1

Державне підприємство «Вели-
кокопанівське лісомисливське 
господарство», код за ЄДРПОУ 
00993277

Державне агентство лісо-
вих ресурсів України

Будівля складу ядохімікатів площею 93,1 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство «Вели-
кокопанівське лісомисливське 
господарство», код за ЄДРПОУ 
00993277

Державне агентство лісо-
вих ресурсів України

Будівля складу матеріалів площею 82,5 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство «Вели-
кокопанівське лісомисливське 
господарство», код за ЄДРПОУ 
00993277

Державне агентство лісо-
вих ресурсів України

Будівля ларька загальною площею 18,4 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 5

Державне підприємство «Вели-
кокопанівське лісомисливське 
господарство», код за ЄДРПОУ 
00993277

Державне агентство лісо-
вих ресурсів України

Цех по в’язці віників площею 758,5 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство «Вели-
кокопанівське лісомисливське 
господарство», код за ЄДРПОУ 
00993277

Державне агентство лісо-
вих ресурсів України

Навіс цеху по в’язці віників площею 180 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство «Вели-
кокопанівське лісомисливське 
господарство», код за ЄДРПОУ 
00993277

Державне агентство лісо-
вих ресурсів України

Склад мінеральних добрив площею 50 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство «Вели-
кокопанівське лісомисливське 
господарство», код за ЄДРПОУ 
00993277

Державне агентство лісо-
вих ресурсів України

Водозабірний вузол площею 34,8 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство «Вели-
кокопанівське лісомисливське 
господарство», код за ЄДРПОУ 
00993277

Державне агентство лісо-
вих ресурсів України

Залізобетонна огорожа протяжністю 108 пог.м Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство «Вели-
кокопанівське лісомисливське 
господарство», код за ЄДРПОУ 
00993277

Державне агентство лісо-
вих ресурсів України

Трансформатор Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство «Вели-
кокопанівське лісомисливське 
господарство», код за ЄДРПОУ 
00993277

Державне агентство лісо-
вих ресурсів України

Господарча будівля площею 7,7 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство «Вели-
кокопанівське лісомисливське 
господарство», код за ЄДРПОУ 
00993277

Державне агентство лісо-
вих ресурсів України

Господарча будівля площею 55,4 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство «Вели-
кокопанівське лісомисливське 
господарство», код за ЄДРПОУ 
00993277

Державне агентство лісо-
вих ресурсів України

Регіо наль не відділення Фонду по Черкаській області

Нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2 Черкаська обл., Маньків-
ський р-н, с. Крачківка, 
вул. Молодіжна, 28

Відсутній Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Черкаській 
області

Приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною пло-
щею 495,5 м2; убиральня (літ. Б)

Черкаська обл., смт Дра-
бів, вул. Центральна, 83а

Головне управління статистики 
у Черкаській області, код за 
ЄДРПОУ 02357999

Державна служба статис-
тики України

Приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною площею 
226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі

Черкаська обл., смт Ли-
сянка, вул. Гетьманський 
шлях, 20

Лисянська районна державна 
адміністрація Черкаської об-
ласті, код за ЄДРПОУ 04061240

Лисянська районна дер-
жавна адміністрація Чер-
каської області

Гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею 35,3 м2 Черкаська обл., смт Ка-
теринопіль, вул. Гризла 
Семена, 12/15

Головне управління статистики 
у Черкаській області, код за 
ЄДРПОУ 02357999

Державна служба статис-
тики України

Будівля бару (літ. ж’ – 1) загальною площею 181,8 м2 Черкаська обл., Чер-
каський р-н, с. Мошни, 
вул. Лісна, 6

ПрАТ «Дитячий оздоровчо-
санаторний комплекс «НИВА», 
код за ЄДРПОУ 21355747

Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Черкаській 
області

Овочесховище (підвальне приміщення) (літ. В’ – 1) загальною 
площею 100,4 м2

Черкаська обл., Чер-
каський р-н, с. Мошни, 
вул. Лісна, 6

ПрАТ «Дитячий оздоровчо-
санаторний комплекс «НИВА», 
код за ЄДРПОУ 21355747

Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Черкаській 
області

Гараж (літ. Б) загальною площею 22,2 м2 Черкаська обл., м. Канів, 
вул. Енергетиків, 30/2

Північний офіс Державної ауди-
торської служби України, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна аудиторська 
служба України

Гараж № 9 (літ. А-1) загальною площею 24,8 м2 Черкаська обл., смт Мань-
ківка, вул. Соборна, 2а

Північний офіс Державної ауди-
торської служби України, код за 
ЄДРПОУ 40479560

Державна аудиторська 
служба України

Нежитлове приміщення автозаправної станції (літ. А) загальною 
площею 35,8 м2

Черкаська обл., м. Шпола, 
вул. Соборна, 138

Відсутній Апарат Фонду

Регіо наль не відділення Фонду по Чернігівській області

Нежитлова будівля (колишній дитячий садок) загальної площею 
236,6 м2 з водопроводом

Чернігівська обл., 
Прилуць кий р-н, смт Ли-
новиця, вул. І. Фран-
ка, 23-а

СТОВ «Линовицьке», код за 
ЄДРПОУ 00386152

Регіо наль не відділення 
Фонду по Чернігівській 
області

Будівля майстерні загальною площею 252,3 м2  
з майданчиком асфальтобетонним

Чернігівська обл., м. Ні-
жин, вул. Шевченка, 174

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Чернігівській 
області

Адміністративне приміщення літ. А-1  
загальною площею 59,2 м2

Чернігівська обл., м. Се-
менівка, вул. Червона 
площа, 94

Північний офіс Держаудитслуж-
би, код за ЄДРПОУ 40479560

Державна аудиторська 
служба

Гараж загальною площею 22,1 м2 Чернігівська обл., м. Се-
менівка, вул. Червона 
площа, 94-а

Північний офіс Держаудитслуж-
би, код за ЄДРПОУ 40479560

Державна аудиторська 
служба

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача або 

зберігача,  
код за ЄДРПОУ

Орган управління

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Окреме майно – кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі 
шасі КрАЗ-257, державний № АА 8416 ВМ, інв. № 8457

м. Київ, вул. Баренбой-
ма, 8

Мостобудівельний загін 
№ 2 ПАТ «Мостобуд», код за 
ЄДРПОУ 01386303

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної 
оборони (корпус 23)

м. Київ, вул. Академіка 
Кримського, 27, літера Б

ПАТ «Науково-дослідний інсти-
тут електромеханічних прила-
дів», код ЄДРПОУ 14309824

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі їдальні за-
гальною площею 969,50 кв. м

 м. Київ, вул. Васильків-
ська, 34, літера Т

ПрАТ «Торговельно-
підприємницький центр»,  
код за ЄДРПОУ 05414775

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Об’єкт нерухомого майна: майновий комплекс – санаторій (не-
діючий) загальною площею 1061,90 м2, а саме: водолікарня 
(літера А) загальною площею 793,00 м2, ізолятор (літера Б) за-
гальною площею 158,30 м2, літній павільйон (літера В) загаль-
ною площею 87,30 м2, майстерня (літера Г) загальною площею 
13,50 м2, туалет (літера Д) загальною площею 9,80 м2

 м. Київ, вул. Федора 
Максименка (Червоно-
флотська), 3

 Відсутній  Відсутній

Апарат Фонду

Майновий комплекс м. Київ, просп. Пере-
моги, 150 

Відсутній Апарат Фонду 

Додаток 9  
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 23.07.2019 № 728)
ПЕРЕЛІК 

об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів,  
приватизацію яких розпочато в 2018 році

Назва об’єкта Адреса об’єкта Назва ба лан со ут римувача або зберігача,  
код за ЄДРПОУ Орган управління

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

Дитячий садок Він ницька обл., Немирівський 
р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мель-
ника, 39 а

Департамент будівництва, містобудування та 
архітектури Він ницької облдержадміністрації, 
код за ЄДРПОУ 39578073

Він ницька обласна державна 
адміністрація 

Тракторний стан (у складі: ре-
монтна майстерня літ. 3; кузня 
літ. Й; склад літ. І)

Він ницька обл., Літинський р-н, 
с. Петрик, пров. Центральний, б/н

Відсутній Міністерство аграрної політики 
та продовольства України 

Підстанція роторного комплексу Він ницька обл., Козятинський р-н, 
смт.Глухівці

Відсутній Відсутній

Садиба № 11 квартал № 14 Він ницька обл., Немирівський р-н, 
c. Нові Обиходи, вул. Мельника, 66

Департамент будівництва Він ницької облас-
ної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 
39578073

Він ницька обласна державна 
адміністрація

Садиба № 12 квартал № 14 Він ницька обл., Немирівський р-н, 
с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 64

Департамент будівництва Він ницької облас-
ної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 
39578073

Він ницька обласна державна 
адміністрація

Лікеро-горілчаний завод Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Руслана Коно-
шенка, 74 а

ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисло-
вості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618

Міністерство аграрної політики 
та продовольства України 

Магазин та оздоровчий центр Хмельницька обл., Кам’янець-
Подільський р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисло-
вості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618

Міністерство аграрної політики 
та продовольства України 

Солодове відділення Хмельницька обл., Кам’янець-
Подільський р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

ДП спиртової та лікеро- горілчаної промисло-
вості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618

Міністерство аграрної політики 
та продовольства України 

Контора з гаражем і котельнею Хмельницька обл., Хмельницький 
р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Лісо-
ва, 46

ДП «Хмельницьке лісомисливське господар-
ство», код за ЄДРПОУ 33285303 

Державне агентство лісових ре-
сурсів України

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Водна станція Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Морозова, 100

ДНВП «Цирконій», код за ЄДРПОУ 25012091 Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

Будівництво (з реконструкцією 
чавунно-ливарного цеху) 

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Українська, 85

ВАТ «Дніпродзержинський механічний завод», 
код за ЄДРПОУ 1412360

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

База механізації АТЦ Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Горобця, 4в 

ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код за ЄДРПОУ 5761620 Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

База будівельно-монтажного 
управління, літ. А-1, А-3

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. С. Х. Гороб-
ця, 24 А

АТ «ДНІПРОАЗОТ», код за ЄДРПОУ 05761620 Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Житловий будинок № 4 Дніпропетровська обл., м. По-
кров, вул. Центральна (колишня 
Калініна), 4

АТ «Покровський гірничо-збагачувальний 
комбінат», код за ЄДРПОУ 190928

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Котедж № 2 Дніпропетровська обл., Ново-
московський р-н, смт Губиниха-1, 
вул. Байкальська

ПАТ «Губиниський цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 373155

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Котедж № 3 Дніпропетровська обл., Ново-
московський р-н, смт Губиниха-1, 
вул. Байкальська

ПАТ «Губиниський цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 373155

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Адміністративна будівля з відді-
ленням зв’язку

Дніпропетровська обл., Нікополь-
ський р-н, с. Катеринівка

АТ «Покровський гірничо-збагачувальний 
комбінат», код за ЄДРПОУ 190928

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Житловий будинок на 44 квартири Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Дружби на-
родів, 39

ПрАТ «ЮЖКОКС», код за ЄДРПОУ 5393079 Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

5-поверховий житловий будинок 
на 79 квартир

Дніпропетровська обл., м. Верх-
ньодніпровськ, вул. С. Яцковського

ПрАТ «Верхньодніпровський завод потужного 
радіобудування» (зберігач), код за ЄДРПОУ 
14313961

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Відновлювально-оздоровчий 
комплекс

м. Дніпро, площа Академіка Старо-
дубова, 3

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Малоповерхова житлова забудова 
у м. Енергодар. БД-13/1 (1 чер-
га), БД-13/2 (1 черга)

Запорізька обл., м. Енергодар, 
пров. Таврійський, буд. 6, кв.1, 
кв.2

ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС», код 
за ЄДРПОУ 19355964

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

Малоповерхова житлова забудова 
у м. Енергодар. БД-14/1 (1 черга)

Запорізька обл., м. Енергодар, 
пров. Таврійський, 8

ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС», код 
за ЄДРПОУ 19355964

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

Малоповерхова житлова забудова 
у м. Енергодар. БД-15/1 (1черга)

Запорізька обл., м. Енергодар, 
пров. Таврійський, 10

ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС», код 
за ЄДРПОУ 19355964

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

Гараж спілки ветеранів Афга-
ністану

Запорізька обл., м. Енергодар, 
вул. Комунальна, 4

ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС», код 
за ЄДРПОУ 19355964

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

Склад тари Запорізька обл., м. Енергодар, 
вул. Комунальна

ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС», код 
за ЄДРПОУ 19355964

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

Житловий будинок (незавершено-
го будівництва) літ. А-1, веранда 
літ. а-1, господарча будівля (не-
завершеного будівництва) літ. Б, 
підвал літ. Б’

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

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Житловий будинок (незавершено-
го будівництва) літ. А-1, веранда 
літ. а-1, господарча будівля (не-
завершеного будівництва) літ. Б, 
підвал літ. Б’

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

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Житловий будинок (незавершено-
го будівництва) літ. А-1, веранда 
літ.а-1, господарча будівля (не-
завершеного будівництва) літ. Б, 
підвал літ. Б’

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

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Житловий будинок (незавершено-
го будівництва) літ. А-1, веранда 
літ. а-1, господарча будівля (не-
завершеного будівництва) літ. Б, 
підвал літ. Б’

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

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях
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код за ЄДРПОУ Орган управління

Недобудований житловий буди-
нок, літ. А

Запорізька обл., Кам’янсько-
Дніпровський р-н, с. Іванівка, 
вул. Широка, 142

Відсутній Відсутній

Незавершене будівництво житло-
вого будинку інв. № 1, у складі: 
незавершене будівництво, літ. А; 
вхід в підвал, літ. Б.

Запорізька обл., Приморський р-н, 
с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30

Відсутній Відсутній

База індустрії Кіровоградська обл., м. Мала Ви-
ска, провулок І Професійний (І 
Ватутіна), 23-Б

Маловисківський спиртзавод, код за ЄДРПОУ 
00374982 

Міністерство аграрної політики 
та продовольства України 

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Перепрофілювання лікувально-
оздоровчого центру під ендокри-
нологічний санаторій

Івано-Франківська обл., Тлумаць-
кий р-н, с. Тарасівка, урочище 
«Кагава»

Прикарпатський центр репродукції людини, 
код за ЄДРПОУ 19400512 

Міністерство охорони здоров’я 
України

Лазня Чернівецька обл, Хотинський р-н, 
с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Двоквартирний житловий будинок Чернівецька обл., Заставнівський 
р-н, смт Кострижівка, пров. Буко-
винський, 2

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Школа Чернівецька обл., Новоселицький 
р-н, с. Слобода, вул. О. Кобилян-
ської, 6 

 Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Дитяча установа Чернівецька обл., Хотинський р-н, 
с. Анадоли

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Клуб Чернівецька обл., Хотинський р-н, 
с. Гордівці, вул. Сагайдачного, 7

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Молочно-тваринницька ферма на 
200 голів великої рогатої худоби

Чернівецька обл., Сокирянський 
р-н, с. Новоолексіївка, вул. Б. 
Хмельницького, 21-а

Відсутній Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

Регіо наль не відділення Фонду по Київській області

Будинок культури (літ. «А») Київська обл., Макарівський р-н, 
смт Кодра, вул. Шевченка, 4Д

ВАТ «Кодрянський склозавод», код за 
ЄДРПОУ 00480879 (припинено)

Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

Дослідний завод Інституту про-
блем матеріалознавства ім. І. М. 
Францевича  Національної акаде-
мії наук України

Київська обл., м. Бровари, бульвар 
Незалежності, 34-а

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

52-квартирний житловий будинок Київська обл., Васильківський 
р-н, с. Плесецьке, вул. Васильків-
ська, 159

ПАТ «Дзвінкове», код за ЄДРПОУ 00857404 Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

18-квартирний житловий будинок 
з прибудованим магазином 
«Кулінарія»

Київська обл., Фастівський р-н, 
смт Кожанка, вул. Дружби, 3

ВАТ «Кожанський цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 00372471 (припинено)

Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

Одноквартирний житловий 
будинок

Київська обл., Сквирський р-н, 
с.Тхорівка, вул. 8-го Березня, 36 

ТДВ «Тхорівський», код за ЄДРПОУ 3376929 Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

Котельня Київська обл., м. Сквира, вул. Не-
залежності, 228-Д

ПП «Агро-Олімп 2006», код за ЄДРПОУ 
34398002

Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

Будинок в саду Київська обл., Іванківський р-н, 
с. Оране, вул. Садова, 3-а

ТДВ «Оранський крохмальний завод», код за 
ЄДРПОУ 00383414

Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

48-квартирний житловий будинок Київська обл., Бориспільський р-н, 
с.Гора, на розі вулиць Пушкіна і 
Устинова, б/н

ПАТ «Племінний завод «Бортничі», код за 
ЄДРПОУ 00849634

Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

108-квартирний житловий буди-
нок (літ. «А»)

Київська обл., м. Буча, вул. Яблун-
ська (Кірова), б/н 

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

Станція підготовки води Київська обл., м. Обухів вул. Ки-
ївська, 127

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

100-квартирний житловий буди-
нок (літ. «А»)

Київська обл., Білоцерківський р-н, 
смт Терезине, вул. Польова, 5 

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

60-квартирний житловий будинок Київська обл., Вишгородський р-н, 
смт Димер, вул. Соборна (Лені-
на), 79-А

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

24-квартирний житловий будинок Київська обл., смт Згурівка, 
вул. Українська, 7

Київська міська філія ПАТ «Укртелеком»,
код за ЄДРПОУ 01189910

Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

1/2 котеджу Травневого відділку Київська обл., Згурівський р-н, 
с. Майське, вул. П’ятихатська, 38

ВАТ «Згурівський бурякорадгосп»,
код за ЄДРПОУ 00385833

Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

Житловий будинок № 6 Київська обл., Баришівський р-н, 
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

Житловий будинок № 7 Київська обл., Баришівський р-н, 
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

Житловий будинок № 8 Київська обл., Баришівський р-н, 
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

4-квартирний житловий будинок 
(поз. 4) 

Київська обл., Баришівський р-н, 
с. Недра, вул. Березанська, 3г

СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 00846381 Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

4-квартирний житловий будинок 
(поз. 5) 

Київська обл., Баришівський р-н, 
с. Недра, вул. Березанська, 3д

СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 00846381 Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

4-квартирний житловий будинок 
(поз. 6) 

Київська обл., Баришівський р-н, 
с. Недра, вул. Березанська, 3е

СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 00846381 Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

Школа Київська обл., смт Володарка вул. 
Героїв Чорнобиля, 109

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

60-квартирний житловий будинок Київська обл., Фастівський р-н, 
с. Борова, вул. Миру

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області

Середня школа Київська обл., смт Ставище, 
вул. Цимбала Сергія (Радян-
ська), 103

Департамент регіо наль ного розвитку та 
житлово-комунального господарства Київ-
ської обласної державної адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 21467647 

Київська обласна державна ад-
міністрація

Реконструкція бази ЧАЕС «Комп-
лект»

Київська обл., м. Славутич, 
будбаза

Державне спеціалізоване підприємство «Чор-
нобильська АЕС», код за ЄДРПОУ 14310862 

Державне агентство з управлін-
ня зоною відчуження

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Центральна заводська лабо-
раторія 

Львівська обл., м. Н. Розділ, 
вул. Технологічна, 2-Б

Роздільське ДГХП «Сірка», код за ЄДРПОУ 
05792891

Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України

База відпочинку на 20 місць Львівська обл., Дрогобицький р-н, 
смт Східниця, вул. Зарічна, 1

Служба автомобільних доріг у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 25253009

Державне агентство автомобіль-
них доріг України

Трансформаторна підстанція Львівська обл., Бродівський р-н, 
за межами с. Лагодів, урочище 
Шкільне,1

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях

Ливневий колектор Закарпатська обл., Ужгородський 
р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б

ПАТ «Ужгородський Турбогаз», код за ЄДРПОУ 
00153608

Регіо наль не відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях

Регіо наль не відділення Фонду по Миколаївській області

Будівля АТС м. Миколаїв, вул. Новобузька, 130 ПП «МЕДНА», код за ЄДРПОУ 19302287 Регіо наль не відділення Фонду по 
Миколаївській області

Автомобільна стоянка № 2 Миколаївська обл, м. Южноукра-
їнськ, вул. 300 річчя Костянти-
нівки, 1-а

ДП НАЕК «Енерго атом» по ВП «Южно-
Українська АЕС», код за ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

Газопровід високого тиску для 
газифікації населених пунктів зони 
НЕС Первомайського району

Миколаївська обл, Первомай-
ський район 

Управління капітального будівництва Микола-
ївської облдержадміністрації, код за ЄДРПОУ 
04013962

Миколаївська обласна державна 
адміністрація

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській області

Комплекс будівель та споруд 
у складі: адміністративно-
виробничий корпус; спортивно-
оздоровчий комплекс; підсобний 
корпус; склад (класи ГО); насосна 
станція; резервуар 

Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Гага-
ріна, 26-а 

 Одеський обласний центр зайнятості, код за 
ЄДРПОУ 35358018 

Міністерство соціальної політики 
України

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

105-квартирний житловий буди-
нок з вбудованим поштовим відді-
ленням зв’язку

Сумська обл., м. Шостка, вул. Све-
мовська, 6-Г

ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реакти-
вів», код за ЄДРПОУ 05761264 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Назва об’єкта Адреса об’єкта Назва ба лан со ут римувача або зберігача,  
код за ЄДРПОУ Орган управління

Одноквартирний житловий бу-
динок № 1

Сумська обл., Сумський р-н, 
смт Низи, вул. 30 років Пере-
моги, 21

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Житловий будинок Сумська обл., Роменський р-н, 
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Житловий будинок Сумська обл., Роменський р-н, 
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Житловий будинок Сумська обл., Роменський р-н, 
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Заглиблений склад інвентарю і 
обладнання 

Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Сумська, 10 д

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Очисні споруди Височанського за-
воду продтоварів 

Сумська обл., Охтирський р-н, 
с. Веселий Гай, вул. Вишнева, 1/4 

Відсутній Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

Металевий модуль Сумська обл., м. Конотоп, вул. Яр-
ківська, 2

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

50-ти квартирний житловий буди-
нок (ІІ черга) 

Сумська обл., м. Кролевець, 
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 24

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Шестиповерхова адміністративна 
будівля з двоповерховою при-
будовою

 м. Суми, вул. Березовий Гай, 9 Східне регіо наль не управління Державної 
прикордонної служби України, код за ЄДРПОУ 
14321937 

Державна прикордонна служба 
України

Житловий будинок Сумська обл., Роменський р-н, 
Малобубнівська сільська рада, 
с. Бацмани, вул. Миру, 27 А 

ПрАТ «Нове життя», код за ЄДРПОУ 13998980 Відсутній

Корпус по виробництву побутових 
газових плит 

Сумська обл., Ямпільський р-н, 
смт Свеса, вул. Заводська, 1 

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Житловий будинок Сумська обл., м. Лебедин, 
вул. Молодіжна, 22 

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Одноквартирний житловий бу-
динок № 1

Сумська обл., Буринський р-н, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 4

ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького», 
код за ЄДРПОУ 00386790 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Одноквартирний житловий бу-
динок № 2

Сумська обл., Буринський р-н, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 5 

ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького», 
код за ЄДРПОУ 00386790 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Одноквартирний житловий бу-
динок № 3

Сумська обл., Буринський р-н, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 6

ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького», 
код за ЄДРПОУ 00386790 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Одноквартирний житловий бу-
динок № 4

Сумська обл., Буринський р-н, 
с. Дяківка, вул. Урожайна, 7 

ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького», 
код за ЄДРПОУ 00386790 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Станція технічного обслуговування 
на 400 пожежних автомобілів

Сумська обл., м. Суми, вул. Ков-
пака, 2 

ПАТ «Сумське машинобудівне науково-
виробниче об’єднання», код за ЄДРПОУ 
05747991

Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України

Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Лазня загальною площею 266,4 
кв. м

Рівненська обл., Дубровицький 
р-н, с. Велюнь, вул. Садова, 8а

Відсутній Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

Школа Рівненська обл., Сарненський р-н, 
с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а

Відсутній Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

Житловий будинок Рівненська обл., Рівненський р-н, 
смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60

ПАТ «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 728380 Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

Лазня Житомирська обл., Олевський р-н, 
с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26а

Відсутній Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

Дільнича лікарня Житомирська обл., Андрушівський 
р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33

ПрАТ «Фірма «Житомирінвест», код за ЄД-
РПОУ 01272640

Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

Квартальна котельня Житомирська обл., Ємільчинський 
р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133/М

ДП ПМК - 155 ВАТ «Житомирводбуд», код за 
ЄДРПОУ 1036804

Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

Одноквартирний житловий 
будинок

Харківська обл., Барвінківський 
р-н, с. Червона Балка, вул. Моло-
діжна, 31

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Одноквартирний житловий 
будинок

Харківська обл., Барвінківський 
р-н, с. Червона Балка, вул. Моло-
діжна, 33

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Одноквартирний житловий 
будинок

Харківська обл., Барвінківський 
р-н, с. Червона Балка, вул. Моло-
діжна, 35

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Медсанчастина м. Харків, вул. Рудика, 8 Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Газорозподільний пункт Харківська обл., м. Люботин, вул. 
Деповська, 127

ВАТ «Люботинський хлібозавод», код за ЄД-
РПОУ 00381976

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Побутовий комплекс до житлово-
го будинку

м. Харків, вул. Сергіївська, 8а АТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», код ЄДРПОУ 
00213799

Державне агентство України з 
управління державними корпо-
ративними правами та майном*

4-поверховий 56-квартирний жит-
ловий будинок

Донецька обл., м. Торецьк, вул. 
Маяковського, 39

ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля», 
код за ЄДРПОУ 33839013

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

Лікувальний корпус профілакторію Донецька обл., Мар`їнський р-н, с. 
Зоряне, вул. Промислова зона, 10г

ДП «Селидіввугілля», код за ЄДРПОУ 
33426253

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

Котельня з 6-ма котлами Донецька обл., Бахмутський р-н, 
сел. Спірне

ПАТ «Лисичанськнафтопродукт», код за ЄД-
РПОУ 03484062

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

Котельня Донецька обл., Нікольський р-н, с. 
Тополине, вул. Шкільна, буд. 26а

СТОВ «Первомайська птахофабрика», код за 
ЄДРПОУ 00851979

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Пташник на 15 тис. бройлерів Донецька обл., Мангушський р-н, 
с. Глибоке

ДП «Маріупольський морський торговельний 
порт», код за ЄДРПОУ 112575501

Міністерство інфраструктури 
України

Кінотеатр на 500 місць Донецька обл., м. Покровськ, м-н 
Шахтарський, 28-а

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Медсанчастина-поліклініка Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 
Радіна М. В., 2

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Тепла стоянка Донецька обл., Бахмутський р-н, 
сел. Спірне, вул. Центральна, 4-а

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Майстерня РОБ Донецька обл., Бахмутський р-н, 
сел. Спірне, вул. Центральна, 6 А

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Прибудований магазин до 75-
квартирного житлового будинку 
№ 2

Донецька обл., Волноваський р-н, 
смт Донське, вул. Кошового, 3-Б

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Головна насосна станція Луганська обл., Кремінський р-н, с. 
Варварівка, вул. Центральна, 1-А

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Садибний житловий будинок Луганська обл., Старобільський 
р-н, с. Тарабани, вул. Новобуді-
вельна, 10

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях



32 відомості
приватизації

№ 31 (1259), 31 липня 2019 року

Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Г. О. ДеянОВа, 

тел./факс (044) 200-35-81

Над номером працювали:
В. П. БОркіВська
Т. М. карПюк
Л. П. Пюра
О. В. царуЛіца

Адреса видавця:

Фонд державного майна україни, 
вул. Генерала  алмазова, 18/9, 

м. київ-133, 01133

Віддруковано:

ДВ «Преса україни», 
просп. Перемоги, 50,  

м. київ, 03047

Загальний тираж 1000

Зам. 30490230

!  Інформація, надрукована в газеті «Відомості приватизації», є офіційною публікацією. Її розміщення в інших засобах масової інформації чи передрук можливі лише з письмового дозволу Фонду державного майна України із зазначенням номера й дати видачі дозволу

Довідка з питань публікації за тел.: (044) 200-35-01, 200-36-58, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua

Продовження додатка 10Продовження додатка 9

Назва об’єкта Адреса об’єкта Назва ба лан со ут римувача або зберігача,  
код за ЄДРПОУ Орган управління

Садибний житловий будинок Луганська обл., Старобільський 
р-н, с. Тарабани, вул. Новобуді-
вельна, 11

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Садибний житловий будинок Луганська обл., Старобільський 
р-н, с. Тарабани, вул. Новобуді-
вельна, 12

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луган-
ській областях

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Дитячий центр відпочинку Херсонська область, с. Нижній Ро-
гачик, вул. 40 років Перемоги, 88

ВП «Запорізька АЕС «ДП НАЕК «Енерго атом», 
код за ЄДРПОУ 19355964

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

35-квартирний житловий будинок Херсонська обл., м. Каховка, 
вул. Айвазовського (П. Морозо-
ва), 1-б 

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
в Херсонській області, Авто-
номній Республіці Крим та 
м. Севастополі

Регіо наль не відділення Фонду по Черкаській області

Лазня Черкаська обл, Черкаський р-н, 
с. Думанці, вул. Благовісна, 89а

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Черкаській області 

Торговий центр Черкаська обл., Драбівський р-н, 
с. Рецюківщина, вул. Паркова, 3

ПАТ «Черкаський», код за ЄДРПОУ 05390017 Регіо наль не відділення Фонду по 
Черкаській області 

Регіо наль не відділення Фонду по Чернігівській області

Лазня-пральня (на 20 місць) Чернігівська обл., Ічнянський р-н, 
смт Парафіївка, вул. Новозавод-
ська, 10

ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», код за ЄДРПОУ 
00372612 

Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

12-квартирний житловий будинок Чернігівська обл., м. Новгород-
Сіверський, вул. Залінійна, 21-а

ДП «Новгород-Сіверське ПМК-212» ВАТ «Чер-
нігівводбуд», код за ЄДРПОУ 01037703

Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

Школа Чернігівська область, Куликівський 
р-н, с. Авдіївка, вул. Шкільна, 1

Відсутній Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

Школа Чернігівська обл., Носівський р-н, 
с. Плоске, вул. Мірошника, 5а

Відсутній Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

Прибудова до 108-квартирного 
житлового будинку для роботи 
з дітьми

Чернігівська обл., Прилуцький р-н, 
смт Ладан, вул. Заводська, 30

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

Магазин «Універсам» Чернігівська обл., Прилуцький р-н, 
смт Ладан, вул. Миру, 19-а

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

Цегельний завод Чернігівська обл., м. Бахмач, 
вул. Східна, 94

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

Цегельний завод Чернігівська обл., смт Варва, 
вул. Зарічна, 80

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

Житловий будинок Чернігівська обл., Городнянський 
р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 6-а

ДП «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 0037199618 Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

Житловий будинок Чернігівська обл., Городнянський 
р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 9-а

ДП «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 0037199618 Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

Будівля культурно-спортивного 
призначення

Чернігівська обл., Куликівський 
р-н, с. Грабівка, вул. Шкільна, 2-а

Відсутній Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

Клуб Чернігівська обл., Талалаївський 
р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

2-а черга теплиці Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Носівський шлях, 25

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

Одноквартирний житловий буди-
нок з господарським блоком

Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, 
с. Вербичі, вул. Садова, 8

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

Одноквартирний житловий буди-
нок з господарським блоком

Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, 
с. Вербичі, вул. Садова, 9

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

Одноквартирний житловий буди-
нок з господарським блоком

Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, 
с. Вербичі, вул. Перемоги, 2

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

Одноквартирний житловий буди-
нок з господарським блоком

Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, 
с. Вербичі, вул. Перемоги, 4-а

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

Одноквартирний житловий буди-
нок з господарським блоком

Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, 
с. Павлівка, вул. Нова, 20

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

Школа Чернігівська область, смт Козе-
лець, вул. Соборності, 70-А

Управління капітального будівництва Чернігів-
ської обласної державної адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 04014246 

Чернігівська обласна державна 
адміністрація

Реабілітаційний центр Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Ко-
валівка, 17-А

Відсутній Міністерство України з питань 
надзвичайних ситуацій та у спра-
вах захисту населення від наслід-
ків Чорнобильської катастрофи

2-квартирний житловий будинок Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Єсе-
ніна, 28

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

Адміністративний будинок Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Бу-
нівка, 2

Відсутній Відсутній

Житловий будинок Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Петропавлівська, 86 

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Чернігівській області

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Кафе на 50 місць м. Київ, вул. Інженера Бороді-
на, 5-Б

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по м. Києву

Розширення виробничої бази ДВП 
«Будремкомплект»

м. Київ, бульвар А. Вернадсько-
го, 36-В 

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по м. Києву

Спецгараж на 50 автомобілів м. Київ, вул. Охтирська, 5-17 Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по м. Києву

Апарат Фонду

Оздоровчий комплекс «При-
карпаття»

Івано-Франківська обл., м. Яремче, 
вул. Грушевського, 7

Національний банк України, код за ЄДРПОУ 
00032106 

Національний банк України

Шахта № 10 «Нововолинська» Волинська обл., Іваничівський р-н, 
с. Поромів 

ДП «Дирекція по будівництву об’єктів», код за 
ЄДРПОУ 00179737

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

Комплекс реабілітації, оздоров-
лення та відпочинку

Київська обл., Переяслав-
Хмельницький р-н, с. Циблі, урочи-
ще «Козинські горби»

ДП «НАЕК «Енерго атом», код за ЄДРПОУ 
24584661

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

Додаток 10  
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 23.07.2019 № 728)

ПЕРЕЛІК 
об’єктів соціально-культурного призначення, приватизацію яких розпочато в 2018 році

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача або 

зберігача,  
код за ЄДРПОУ 

Орган управління

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Їдальня м. Дніпро, острів Файнберга, 11 Філія «Дніпропетровський 
річковий порт» ПАТ СК «Укр-
річфлот», код за ЄДРПОУ 
24986218

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

База відпочинку «Сосновий бор» Дніпропетровська обл., Новомос-
ковський р-н, с. Орлівщина, пров. 
Лісний, 8

ПАТ «Дніпропетровський 
трубний завод», код за 
ЄДРПОУ 05393122

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Дитяча дача «Сосенка» Дніпропетровська обл., Новомос-
ковський р-н, с. Орлівщина, пров. 
Лісний, 8а

ПАТ «Дніпропетровський 
трубний завод», код за 
ЄДРПОУ 05393122

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Санаторій-профілакторій Дніпропетровська обл., Криворізь-
кий р-н, с. Кудашево

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача або 

зберігача,  
код за ЄДРПОУ 

Орган управління

Шаховий клуб Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, площа Гірницької Слави, 4

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Сірководнева лікувальня літ. А-2 з підвалом 
загальною площею 1269,8 м2., сходами літ. 
а, входом в підвал літ. а’, кисневою літ. Б, 
ґанком літ. б, огорожею № 1,2,8,9, підпірними 
стінками № 3,5,6, сходами № 4, мостінням 
літ. І загальною площею 153,0 м2

м. Дніпро, просп. Свободи, 2а ПрАТ «Дніпровський металур-
гійний завод», код за ЄДРПОУ 
05393056

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий) Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, просп. Південний, 9

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

База відпочинку «Біла акація» Кіровоградська обл., Петрівський 
р-н, с. Іскрівка, вул. Соколів-
ська, 15

ДП «УкрНДПРІ промтехнології», 
код за ЄДРПОУ 14310483

Міністерство енергетики та вугіль-
ної промисловості України

Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Їдальня Житомирська обл., Олевський 
р-н, с. Радовель, вул. Миколи 
Хоречка, 21

СТОВ «Радовель», код за  
ЄДРПОУ 05418780

Регіональне відділення Фонду по 
Рівненській та Житомирській об-
ластях

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

База відпочинку загальною площею 237,6 м2 Івано-Франківська обл., м. Ярем-
че, вул. Курортна, 1А

Національний банк України, 
код за ЄДРПОУ 00032106

Національний банк України

Регіо наль не відділення Фонду по Київській області

База відпочинку «Дружба» з обладнанням у 
кількості 24 одиниці

Київська обл., Броварський р-н, 
с. Пухівка, вул. Набережна, 13

ПрАТ «Броварський завод за-
лізобетонних конструкцій», код 
за ЄДРПОУ 01273711

Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області 

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

База відпочинку «Гребенів» (два дерев’яні 
щитові будиночки: літ. «3-1» площею 62,5 кв. 
м; літ. «И-1» площею 62,8 кв. м)

Львівська обл, Сколівський р-н, 
с. Гребенів, вул. Шевченка, 155 

ПрАТ «Автотранспортне під-
приємство «Західводбуд», код 
за ЄДРПОУ 01034998 

Регіо наль не відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

Регіо наль не відділення Фонду по Миколаївській області

Майновий комплекс колишнього піонерсько-
го табору

Миколаївська обл, Миколаївський 
р-н, с. Радсад, вул. Миру, 1А

ПАТ «Радсад», код за ЄДРПОУ 
00413989 

Регіо наль не відділення Фонду по 
Миколаївській області

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській області

Побутовий комплекс Одеська обл., м. Рені, вул. 28 
Червня, 282а

ПАТ «Одеснафтопродукт», код 
за ЄДРПОУ 03482749 

Регіо наль не відділення Фонду по 
Одеській області

Медпункт Одеська обл., м. Білго род-Дніст-
ров сь кий, ул. Кишинівська, 32 

 ПАТ «Завод «Тіра», код за 
ЄДРПОУ 14309050 

Регіо наль не відділення Фонду по 
Одеській області

База відпочинку «Дорожник» Одеська обл., Татарбунарський 
р-н, с. Приморське, курорт «Ра-
сєйка», вул. Радостная, 59 

ПАТ «Південьзахідшляхбуд», 
код за ЄДРПОУ 03449841 

Регіо наль не відділення Фонду по 
Він ницькій області

Санаторій-профілакторій «Портовик»,  
який складається з:  
– комплексу загальною площею 4301, 4 м2;

 Одеська обл., м. Южне, вул. При-
морська, 1

Южненська філія державного 
підприємства «Адміністрація 
морських портів України» 
(Адміністрація морського порту 
«Южний»), код за ЄДРПОУ 
38728549

 Міністерство інфраструктури 
України

– спортивного комплексу Одеська обл., м. Южне, вул. Ново-
білярська, 1

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Єдиний майновий комплекс державно-
го підприємства «Полтавський державний 
навчально-курсовий комбінат агропромисло-
вого комплексу», код за ЄДРПОУ 24567102

м. Полтава, пров. Носова  
Віктора, 2

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України 

Дитячий оздоровчий табір Сумська обл., Шосткинський р-н, 
с/р Собицька, «Малий бір» урочи-
ще, квартал № 2 (б/н)

ПрАТ «Шосткинський завод 
хімічних реактивів», код за 
ЄДРПОУ 05761264 

Регіо наль не відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

База відпочинку (58 об’єктів) Сумська обл., Шосткинський р-н, 
с/р Собицька, «Малий бір» урочи-
ще, квартал № 2 (б/н)

ПрАТ «Шосткинський завод 
хімічних реактивів», код за 
ЄДРПОУ 05761264

Регіо наль не відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

Лазне – пральний комбінат Харківська обл., Краснокутський 
р-н, с. Городнє, вул. Централь-
на, 5

ТДВ «Агрофірма «Глобівська», 
код за ЄДРПОУ 00412406

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луганській 
областях

Єдиний майновий комплекс бази відпочинку 
«Росінка»

Харківська обл., Вовчанський р-н, 
с. Бугаївка, вул. Росяна,1

ТОВ фірма «Інстрок ЛТД», код 
за ЄДРПОУ 14082591

Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі України

Пансіонат «Блакитні озера» Донецька обл., м. Лиман, с. Щу-
рове, вул. Соборна, 20/1

ВАТ «Точмаш», код за ЄДРПОУ 
14300579

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луганській 
областях

Клуб Донецька обл., м. Торецьк, смт 
Курдюмівка, вул. Керамічна, 2-б

ПрАТ «Курдюмівський завод 
кислототривких виробів», код 
за ЄДРПОУ 00293545

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луганській 
областях

Єдиний майновий комплекс дитячого оздо-
ровчого табору «Голубок»

Донецька обл., м. Святогірськ, 
вул. Івана Мазепи, 29

Підприємство «Владислава» 
Всеукраїнської організації ін-
валідів «Союз організацій інва-
лідів України», код за ЄДРПОУ 
31083925

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луганській 
областях

Дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег» Донецька обл., Мангушський р-н, 
смт Ялта, вул. Курортна, 17

ВАТ «Точмаш», код за ЄДРПОУ 
14300579

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луганській 
областях

Будинок культури Луганська обл., Сватівський р-н, 
с. Гончарівка, вул. Центральна, 62

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській, Донецькій та Луганській 
областях

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області,  
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Недіючий літній кінотеатр «Текстильник» м. Херсон, селище Текстильне, 
вул. 1-ша Текстильна, 1-а

ВАТ «Херсонський бавовняний 
комбінат», код за ЄДРПОУ 
00306710 

Регіо наль не відділення Фонду в 
Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі

Оздоровчий табір «Фрегат» Херсонська обл., Білозерський 
р-н, с. Кізомис, вул. Набережна

Херсонська філія Державного 
підприємства «Адміністрація 
морських портів України»

Міністерство інфраструктури 
України

Будівля профілакторію м. Херсон, вул. Перекопська, 169 ВАТ «Херсонський консер вний 
комбінат», код за ЄДРПОУ 
05529567 – припинено

Регіо наль не відділення Фонду в 
Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі

Регіо наль не відділення Фонду по Черкаській області

Клуб з обладнанням Черкаська обл., м. Тальне, 
вул. Кар’єрна, 1-а

ЗАТ «Тальнівський щебзавод», 
код за ЄДРПОУ 01375038

Регіо наль не відділення Фонду по 
Черкаській області

Медпункт з обладнанням Черкаська обл., м. Тальне, 
вул. Кар’єрна, 23

ЗАТ «Тальнівський щебзавод», 
код за ЄДРПОУ 01375038

Регіо наль не відділення Фонду по 
Черкаській області

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Сауна м. Київ, вул. Академіка Білецького, 
34, літера В

Філія «Холодокомбінат № 4» 
ПП «Рось», код за ЄДРПОУ 
33370274

Регіо наль не відділення Фонду по 
м. Києву

Апарат Фонду

Єдиний майновий комплекс державного спе-
ціалізованого підприємства «Укртелефільм», 
код за ЄДРПОУ 35524710

м. Київ, вул. Кирилівська, 160 Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України


