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

результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації, окремого майна

Нежитлові будівлі: корівника літ «Е» загальною площею 949,8 м2, вагової літ «І» за-
гальною площею 18,7 м2, вбиральні літ «О» загальною площею 6,8 м2, складу-комори 
літ «Р», «Р1», «Р2», «Р3» загальною площею 436,1 м2, що не увійшли до статутного ка-
піталу СВАТ «Колибабинське», код ЄДРПОУ 0118397, за адресою: 22072, Він ницька 
обл., Хмільницький р-н, с. Колибабинці, вул. Колгоспна, 1а, що перебувають на збе-
ріганні АПНВП «Візит». Приватизовано шляхом продажу на електрон ному аукціоні з 
умовами юридичною особою – АПНВП «Візит» за 142 998,00 грн (сто сорок дві тисячі 
дев’ятсот дев’яносто вісім грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 23 833,00 грн (двадцять 
три тисячі вісімсот тридцять три грн 00 коп.).

ХАРКІВСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові приміщення фрагменту 
підвалу № 1, 4, 6, 10, 11 та фрагменту 1-го поверху № 1, 2, 3, 5-13, 15 в літ. «А-5» за-
гальною площею 444,7 м2 за адресою: м. Харків, проспект Науки (проспект Леніна), 
35 приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ТОВ «СПІЛЬНА СПРАВА ЛТД» 
за ціною 3 400 680,00 грн (три мільйони чотириста тисяч шістсот вісімдесят гривень 
00 коп.), у тому числі ПДВ – 566 780,00 грн (п’ятсот шістдесят шість тисяч сімсот ві-
сімдесят гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові приміщення № 1÷7 на 1-му 
поверсі одноповерхової нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 181,5 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Свинаренка Петра, 14 приватизовано шляхом викупу юри-
дичною особою – ТОВ «РІМОК» за ціною 224 400,00 грн (двісті двадцять чотири ти-
сячі чотириста гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 37 400,00 грн (тридцять сім тисяч 
чотириста гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові приміщення загальною пло-
щею 362,6 м2: підвалу № 1÷3 заг. пл. 124,1 м2; 1-го поверху № 1÷11 заг. пл. 115,5 м2; 
2-го поверху № 1÷7 заг. пл. 123,0 м2 в нежитловій будівлі літ. «Б-3» за адресою: 61002, 
м. Харків, вул. Сумська, буд. 108 приватизовано шляхом викупу юридичною особою – 
ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ФАКТОР» за ціною 2 587 467,60 грн (два мільйони 
п’ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста шістдесят сім гривень 60 коп.), у тому числі ПДВ – 
431 244,60 грн (чотириста тридцять одна тисяча двісті сорок чотири гривні 60 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – одноквартирний житловий 
будинок за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Моло-
діжна, 31 приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – під-
приємцем – Березовським Є. В. за ціною 1255,80 грн (одна тисяча двісті п’ятдесят п’ять 
гривень 80 коп.), у тому числі ПДВ – 209,30 грн (двісті дев’ять гривень 30 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – одноквартирний житловий 
будинок за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, вул. Мо-
лодіжна, 33 приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – 
підприємцем – Березовським Є. В. за ціною 1162,80 грн (одна тисяча сто шістдесят дві 
гривні 80 коп.), у тому числі ПДВ – 193,80 грн (сто дев’яносто три гривні 80 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – одноквартирний жит-
ловий будинок за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н, с. Червона Балка, 
вул. Молодіжна, 35 приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізич-
ною особою – підприємцем – Березовським Є. В. за ціною 1377,60 грн (одна тисяча 
триста сімдесят сім гривень 60 коп.), в тому числі ПДВ – 229,60 грн (двісті двадцять 
дев’ять гривень 60 коп.).

ЧЕРКАСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт державної власності – єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Ватутінське вантажно-транспортне управління» (код за ЄДРПОУ 34675640), місце зна-
хо дження: Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Кривошеї Лейтенанта, 113 приватизовано 

юридичною особою – ТОВ «РОЗВИТОК-СВ» (код за ЄДРПОУ 40745516), яку визнано 
переможцем аукціону в електрон ній формі за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, за 8 400 001,20 (вісім мільйонів 
чотириста тисяч одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ – 1 400 000,20 грн.

м.КиЇВ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна

Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по м. Киє-
ву від 18 червня 2019 року № 453 затверджено результати продажу об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі загальною площею 696,0 м2 за 
адресою: м. Київ, вул. Олегівська, 32. Приватизовано шляхом викупу юридичною осо-
бою – ТОВ «Охоронна компанія «Альфа Безпека» за ціною 14 685 600,00 грн, у тому 
числі ПДВ – 2 447 600,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

МиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлова будівля 
загальною площею 2935,1 м2, що перебуває на балансі  
Миколаївського окружного адміністративного суду

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля  
загальною площею 2935,1 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Миколаїв, вул. Заводська, 11.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований 

об’єкт: двоповерхова нежитлова будівля (колишній будинок культури) загальною 
площею 2935,1 м2. Згідно зі звітом № 05/08/2017-24-ТЗ з технічного обстеження та 
оцінки дійсного технічного стану будівельних конструкцій нежитлової будівлі техніч-
ний стан будівлі віднесений до 4 категорії – аварійний.

Відповідно до Державного акта на право постійного користування земельною ділян-
кою від 16.01.2012 земельна ділянка за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, буд. 11 
площею 8062 м2 перебуває у постійному користуванні Миколаївського окружного ад-
міністративного суду. На земельній ділянці знаходиться захисна споруда цивільного 
захисту – сховище, обліковий № 52032, площею 102,7 м2 за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Заводська, буд. 11-У, яка має загальну стіну з підвалом об’єкта приватизації, 
вхід до сховища окремий.

На цей час діє договір оренди від 01.08.2017 на об’єкт приватизації, укладений 
Регіо наль ним відділенням Фонду по Миколаївській області (орендодавець) з Това-
риством з обмеженою відповідальністю «Бізнес Інтеграл» (орендар). Орендована 
площа – 3037,8 м2 (у т. ч. захисна споруда цивільного захисту – сховище, обліковий 
№ 52032, площею 102,7 м2), розмір місячної орендної плати становить 67199,8 грн, 
термін дії договору – до 26.02.2033.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна», договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого 
майна, а у разі, якщо покупцем переданого в оренду об’єкта державного майна є 
орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди пе-
реходить у його власність.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Миколаївський окружний адміністративний 
суд, ЄДРПОУ 35356555.

Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: м. Миколаїв, вул. Де-
кабристів, 41/10, телефони: (0512) 53-31-66; (0512) 53-31-67, e-mail: inbox@adm.
mk.court.gov.ua.

Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 09 серпня 2019 року, електрон ний аукціон 

починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений в електрон ній торговій 
системі.

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України» та з метою запро-
вадження пакета реформ «Приватизація та управління державними підприємствами», 
а саме реформування Фонду державного майна України (далі – Фонд), в межах повно-
важень, визначених чинним законодавством України, Фонд продовжує реорганізацію 
своїх регіональних відділень.

 02 липня 2019 року розпочинає роботу Регіональне відділення Фонду держав ного 
майна України по Харківській, Донець кій та Луганській областях, що розташоване за адре-
сою: 61057, харків ська область, м. харків, Київській район, Майдан театральний, будинок, 1; 
тел. (057) 700-03-14; адреса електронної пошти: vostok@spfu.gov.ua.

З метою забезпечення реалізації повноважень та виконання функцій до складу регіонально-
го відділення входить Управління забезпечення реалізації повноважень у луганській області, 

що розташоване за адресою: 93400, м. сєверодонецьк, бульв. Дружби народів, будинок, 32а; 
тел.: (06452) 4-23-48, 4-23-47; адреса електронної пошти: lugansk@spfu.gov.ua.

 02 липня 2019 року розпочинає роботу Регіональне відділення Фонду державного май-
на України по Рівненській та Житомирській областях, що розташоване за адресою: 33028, 
рівненська область, м. рівне, вул. 16 липня, будинок 77; тел.: (0362) 26-25-56, 26-86-80; адреса 
електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.

З метою забезпечення реалізації повноважень та виконання функцій до складу регіонального 
відділення входить Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області, що 
розташоване за адресою: 10008, Житомирська область, м. Житомир, вул. святослава ріхтера, 
20; тел.: (0412) 42-04-20, 22-32-04; адреса електронної пошти: zhytomyr@spfu.gov.ua.
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23 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

23 перелік окремого майна, 
приватизацію якого розпочато 
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розпочато в 2018 році
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приватизації

10 липня 2019 року № 28 (1256)

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропо-
зицій) встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону окре-
мо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону окремо в про-
міжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Ми-
колаїв, вул. Заводська, 11.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосу-
ються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Регіо-
наль ного відділення Фонду державного майна України по Миколаївській 
області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00 до 
16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25; e-mail: 
mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 
77351,76 грн (сімдесят сім тисяч триста п’ятдесят одна гривня сімде-
сят шість копійок).

Розмір гарантійного внеску: 7735,18 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із 

зниженням стартової ціни: 38675,88 грн (тридцять вісім тисяч шіст-
сот сімдесят п’ять гривень 88 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 3867,59 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 38675,88 грн (тридцять вісім тисяч шістсот сім-
десят п’ять гривень 88 копійок).

Розмір гарантійного внеску: 3867,59 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ 

відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нарахову-

ється на остаточну ціну продажу об’єкта, протягом 30 днів з моменту 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

договір оренди, укладений до нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації, зберігає чинність для покупця;

подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності 
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійсню-
ється виключно за згодою органу приватизації.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду по Миколаїв-
ській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел.: (0512) 47-56-40, 47-04-16,  
web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.

Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00 понеді-
лок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіо наль ного відділення Фонду по Миколаїв-
ській області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огля-
ду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16, e-mail: 
zabolonkova2015@gmail.com.
4. Додаткова інформація

Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі 
10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, вне-
сених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки оператора 
електрон ного майданчика, відкриті для сплати реєстраційного внеску та 
гарантійного внеску, розміщені на веб-сторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначейський 
рахунок № 37188068016233 в Державній казначейській службі Украї-
ни м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіо наль не відділення Фонду по 
Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, суми сплачених учас-
никами аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з 
дня проведення електрон ного аукціону.

Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електрон ного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № 37315068016233 в Державній казначейській службі Украї-
ни, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіо наль не відділення Фонду по 
Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, сплачений гарантійний 
внесок переможця електрон ного аукціону протягом п’яти робочих днів 
з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в 
електрон ній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта 
приватизації переможцем.

Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Миколаївській області від 01.07.2019 № 365-п «Про затвердження 
умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації» – нежитлова 
будівля загальною площею 2935,1 м2, що перебуває на балансі Микола-
ївського окружного адміністративного суду та розташована за адресою: 
Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Заводська, буд. 11.

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2019-06-04-000001-21.
Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни 

та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни, 
що становить 773,52 грн.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аук-
ціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій на рівні 1 % стартової ціни, що стано-
вить 386,76 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-
ся посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, 
які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКАТАСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва – 
105-квартирний житловий будинок з вбудованим поштовим 
відділенням зв’язку за адресою: Сумська область, 
м. Шостка, вул. Свемовська, 6-Г, ба лан со ут римувач –  
ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: ПрАТ «Шосткинський завод 

хімічних реактивів».
Місце зна хо дження офіса: 41100, Сумська область, м. Шостка, 

вул. Індустріальна, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 05761264.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використо-

вує управління, умови їх використання:
пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва – 105-

квартирний житловий будинок з вбудованим поштовим відділенням 
зв’язку, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ПрАТ 
«Шосткинський завод хімічних реактивів». Реєстраційний номер про 
право власності об’єкта нерухомого майна за відомостями з держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно – 23565844.

Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – 105-
квартирний житловий 9-поверховий будинок:

об’єкт включає житловий будинок (площа основи – 639,1 м2) з трьо-
ма прибудовами (площа основи – 321,8 м2) та двома підвальними при-
міщеннями (площа основи – 966,8 м2), лоджії (площа основи – 107,3 м2), 
балкони (площа основи – 245,2 м2). Ступінь будівельної готовності – 70 %. 
Фундамент та цоколь – бетонні блоки; стіни цегляні; перегородки цегляні, 
гіпсові плити; міжповерхові перекриття – залізобетонні плити; сходи – залі-
зобетонні марші; дах є частково, має сумісне покриття. Роботи з консерва-

ції об’єкта не виконувались. Право власності: оформлено за Регіо наль ним 
відділенням Фонду державного майна України по Сумській області.

Розроблено технічну документацію щодо встановлення меж зе-
мельної ділянки. Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 
5911000000:04:005:0216) площею 0,3850 га для будівництва і обслу-
говування багатоквартирного житлового будинку, категорія земель – 
землі житлової та громадської забудови, розташована за адресою: 
Сумська область, м. Шостка, вул. Свемовська, 6-Г. Відомості про об-
меження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.

Право власності на земельну ділянку не оформлено.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без 

умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня про-
ведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – 105-квартирний 
житловий будинок з вбудованим поштовим відділенням зв’язку, ба-
лан со ут римувач – ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів», 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – 105-квартирний 
житловий будинок з вбудованим поштовим відділенням зв’язку має 
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 846 002,04 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 423 001,02 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 423 001,02 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 84 600,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 42 300,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 42 300,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
1. При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 
розмірі 20 %, що передбачено Податковим кодексом України.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження 
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank “PRIVATBANK”, Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: Сумська обл., м. Шостка, вул. Све-
мовська, 6-Г.

ПІБ контактної особи на об’єкті: головний бухгалтер ПрАТ «Шосткин-
ський завод хімічних реактивів» Шамрова Т., тел. (05449) 94 5 53.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській облас-
тях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
02.07.2019 № 300.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000028-3.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 8 460,02 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 4 230,01 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 4 230,01 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – одноквартирний житловий 
будинок № 1, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Богдана Хмельницького»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: Товариство з додатковою від-

повідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місце зна хо дження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський 

район, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 4.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва – од-

ноквартирний житловий будинок № 1.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використо-

вує товариство, умови їх використання:
з е м е л ь н а  д і л я н к а  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р  д і л я н к и 

5920983200:01:000:1014) площею 0,0771 га для обслуговування од-
ноповерхового житлового будинку за адресою: Сумська область, Бу-
ринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуаль-

ного житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-

ний житловий будинок № 1: фундамент – залізобетонна стрічка, бетонні 
блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля – відсутня; перекриття – 
відсутнє, підлога – відсутня; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: зареєстровано за Регіо наль ним відділенням Фон-

ду державного майна України по Сумській області.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без 

умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня про-
ведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-
ний житловий будинок № 1, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорад-
госп ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний 
житловий будинок № 1 має відповідати вимогам, передбаченим у 
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комуналь-
ного майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 506,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного вне-

ску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank “PRIVATBANK”, Poltava city.
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Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський ра-
йон, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Богдана Хмельницького» Мірошниченко С.В., тел. + 38 (050)  
63-10-526.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
02.07.2019 № 302.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000110-1.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 101,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 50,63 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – одноквартирний житловий 
будинок № 2, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Богдана Хмельницького»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: Товариство з додатковою від-

повідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місце зна хо дження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський 

район, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва – од-

ноквартирний житловий будинок № 2.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використо-

вує товариство, умови їх використання:
з е м е л ь н а  д і л я н к а  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р  д і л я н к и 

5920983200:01:000:1015) площею 0,0771 га для обслуговування од-
ноповерхового житлового будинку за адресою: Сумська область, Бу-
ринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 5.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуаль-

ного житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-

ний житловий будинок № 2: фундамент – залізобетонна стрічка, бетонні 
блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля – відсутня; перекриття – 
відсутнє, підлога – відсутня; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: зареєстровано за Регіо наль ним відділенням Фон-

ду державного майна України по Сумській області.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без 

умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня про-
ведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-
ний житловий будинок № 2, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорад-
госп ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний жит-
ловий будинок № 2 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 506,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський ра-
йон, с. Дяківка, вул. Урожайна, 5.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. Бог-
дана Хмельницького» Мірошниченко С.В., тел. + 38 (050) 63-10-526.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
02.07.2019 № 301.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000115-1.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 101,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 50,63 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – одноквартирний житловий 
будинок № 3, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Богдана Хмельницького»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: Товариство з додатковою від-

повідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місце зна хо дження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський 

район, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 6.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва – од-

ноквартирний житловий будинок № 3.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використо-

вує товариство, умови їх використання:
з е м е л ь н а  д і л я н к а  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р  д і л я н к и 

5920983200:01:000:1016) площею 0,0771 га для обслуговування од-
ноповерхового житлового будинку за адресою: Сумська область, Бу-
ринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 6.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуаль-

ного житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-

ний житловий будинок № 3: фундамент – залізобетонна стрічка, бетонні 
блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля – відсутня; перекриття – 
відсутнє, підлога – відсутня; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: зареєстровано за Регіо наль ним відділенням Фон-

ду державного майна України по Сумській області.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без 

умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня про-
ведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-
ний житловий будинок № 3, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорад-
госп ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний жит-
ловий будинок № 3 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 506,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного вне-

ску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський ра-
йон, с. Дяківка, вул. Урожайна, 6.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. Бог-
дана Хмельницького» Мірошниченко С.В., тел. + 38 (050) 63-10-526.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській облас-
тях: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта: 
http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
02.07.2019 № 303.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000001-3.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 101,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 50,63 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – одноквартирний житловий 
будинок № 4, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Богдана Хмельницького»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про ба лан со ут римувача: Товариство з додатковою від-

повідальністю «Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Місце зна хо дження товариства: 41724, Сумська обл., Буринський 

район, с. Дяківка, вул. Б. Хмельницького, 7.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00386790.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва – од-

ноквартирний житловий будинок № 4.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використо-

вує товариство, умови їх використання:
з е м е л ь н а  д і л я н к а  ( к а д а с т р о в и й  н о м е р  д і л я н к и 

5920983200:01:000:1017) площею 0,0771 га для обслуговування од-
ноповерхового житлового будинку за адресою: Сумська область, Бу-
ринський район, с. Дяківка, вул. Урожайна, 7.

Право власності: не оформлено.
Функціональне призначення земельної ділянки – для індивідуаль-

ного житлового, гаражного і дачного будівництва.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-

ний житловий будинок № 4: фундамент – залізобетонна стрічка, бетонні 
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блоки; стіни – газосилікатні панелі; покрівля – відсутня; перекриття – 
відсутнє, підлога – відсутня; площа забудови – 66,5 м2.

Рівень будівельної готовності – 24,3 %.
Право власності: зареєстровано за Регіо наль ним відділенням Фон-

ду державного майна України по Сумській області.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без 

умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня про-
ведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартир-
ний житловий будинок № 4, що перебуває на балансі ТДВ «Бурякорад-
госп ім. Б. Хмельницького», здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», По-
рядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирний жит-
ловий будинок № 4 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 129,37 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 064,69 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 064,69 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 012,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 506,47 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.

4. Додаткова інформація
Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження 

та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного вне-

ску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський ра-
йон, с. Дяківка, вул. Урожайна, 7.

ПІБ контактної особи на об’єкті: директор ТДВ «Бурякорадгосп 
ім. Богдана Хмельницького» Мірошниченко С.В., тел. + 38 (050)  
63-10-526.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ регіо наль ного відділення від 
02.07.2019 № 299.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000002-3.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 101,29 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 50,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 50,65 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації –  
об’єкта незавершеного будівництва – житловий будинок 
за адресою: Сумська область, Роменський район, 
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61  
(ба лан со ут римувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання об’єкта малої приватизації: h  об’єкт 
незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська область, Роменський район, 

с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61.
Інформація про ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий одноквартир-

ний житловий будинок загальною площею 80,6 м2. Об’єкт збудований 
із залізобетонних конструкцій, а саме: фундаменти – блоки бетонні, 
частково – цегляні; стіни – панелі полегшеного армованого бетону; 
перекриття – плити збірні залізобетонні. Інженерні мережі до будів-
ництва не підведені.

Територія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Рівень буді-
вельної готовності об’єкта незавершеного будівництвом житлового 
будинку за даними технічного паспорта становить 47,0 %. Робота з 
консервації об’єкта не проводилась.

Право власності зареєстровано за Регіо наль ним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її 
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за техніч-
ним паспортом площа забудови становить 116,00 м2.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня про-
ведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий бу-
динок здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного будів-
ництва – житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський 
район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59 має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами –11020,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5510,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5510,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1102,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 551,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 551,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Розбирання об’єкта та приведення земельної ділянки у належний стан 

протягом п’яти років з моменту укладення договору купівлі-продажу.
2. Забезпечити відшкодування витрат регіо наль ного відділення на 

проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4160,00 грн у місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

3. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збережен-
ня для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 
розмірі 20,0 %.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу по-
кладаються на покупця.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження 
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного вне-

ску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.

Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 
житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, 
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61.

ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник відділу приватизації Бі-
лоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України 
від 02.07.2019 № 295.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000093-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покро-

кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного 
повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 110,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 55,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 55,10 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – житловий будинок 
за адресою: Сумська область, Роменський район, 
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59  
(ба лан со ут римувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання об’єкта малої приватизації h  – об’єкт 
незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська область, Роменський район, 

с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59.
Інформація про ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий одноквартир-

ний житловий будинок загальною площею 80,6 м2. Об’єкт збудований 
із залізобетонних конструкцій, а саме: фундаменти – блоки бетонні, 
частково – цегляні; стіни – панелі полегшеного армованого бетону; 
перекриття – плити збірні залізобетонні. Інженерні мережі до будів-
ництва не підведені.

Територія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Рівень буді-
вельної готовності об’єкта не завершеного будівництвом житлового 
будинку за даними технічного паспорта становить 47,0 %. Робота з 
консервації об’єкта не проводилась.

Право власності зареєстровано за Регіо наль ним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її 
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за техніч-
ним паспортом площа забудови становить 116,00 м2.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня про-
ведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий бу-
динок здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного будів-
ництва – житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський 
район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59 має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами –11020,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5510,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5510,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1102,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 551,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 551,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Розбирання об’єкта та приведення земельної ділянки у належ-

ний стан протягом п’яти років з моменту укладення договору купівлі-
продажу.

2. Забезпечити відшкодування витрат регіо наль ного відділення на 
проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4160,00 грн у місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.



5відомості
приватизації

10 липня 2019 року№ 28 (1256)

3. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збережен-
ня для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 
розмірі 20,0 %.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу по-
кладаються на покупця.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження 
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного вне-

ску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 
житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, 
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Заступник начальника Управлін-
ня – начальник відділу приватизації, управління державним майном 
та корпоративними правами держави Білоброва Наталія, тел. (0542) 
36-11-32.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України 
від 02.07.2019 № 298.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000093-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покро-

кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного 
повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 110,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 55,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 55,10 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – житловий будинок 
за адресою: Сумська область, Роменський район, 
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60  
(ба лан со ут римувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання об’єкта малої приватизації h  – об’єкт 
незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська область, Роменський район, 

с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60.
Інформація про ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий одноквартир-

ний житловий будинок загальною площею 80,6 м2. Об’єкт збудований 
із залізобетонних конструкцій, а саме: фундаменти – блоки бетонні, 
частково – цегляні; стіни – панелі полегшеного армованого бетону; 
перекриття – плити збірні залізобетонні. Інженерні мережі до будів-
ництва не підведені.

Територія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Рівень буді-
вельної готовності об’єкта незавершеного будівництвом житлового 

будинку за даними технічного паспорта становить 47,0 %. Робота з 
консервації об’єкта не проводилась.

Право власності зареєстровано за Регіо наль ним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її 
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за техніч-
ним паспортом площа забудови становить 116,00 м2.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня про-
ведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий бу-
динок здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного будів-
ництва – житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський 
район, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60 має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами –11020,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5510,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5510,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1102,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 551,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 551,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Розбирання об’єкта та приведення земельної ділянки у належ-

ний стан протягом п’яти років з моменту укладення договору купівлі-
продажу.

2. Забезпечити відшкодування витрат регіо наль ного відділення на 
проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4160,00 грн у місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

3. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збережен-
ня для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 
розмірі 20,0 %.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу по-
кладаються на покупця.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження 
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 
житловий будинок за адресою: Сумська область, Роменський район, 
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60.

ПІБ контактної особи на об’єкті: начальник відділу приватизації Бі-
лоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 

36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України 
від 02.07.2019 № 297.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000093-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покро-

кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного 
повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 110,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 55,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 55,10 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про проведення 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – житловий будинок за 
адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22 
(ба лан со ут римувач відсутній)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне най ме ну вання об’єкта малої приватизації h  – об’єкт 
незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місце зна хо дження об’єкта: Сумська область, м. Лебедин, вул. Мо-

лодіжна, 22.
Інформація про ба лан со ут римувача: ба лан со ут римувач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт незавершеного будівни-

цтва – житловий будинок.
До складу об’єкта входять дві споруди: житловий будинок на дві 

квартири та господарська будівля – сарай на два відділення.
1. Житловий будинок одноповерховий двоквартирний (літ. А-І) пло-

щею 222,6 м2. Конструктивні елементи забудови – фундаменти, стіни 
та перегородки виконані з червоної цегли. Перекриття, підлога, дах, 
вікна, двері, інженерні мережі та комунікації – відсутні.

2. Господарська будівля (сарай на два відділення (літ. Б) площею 
85,3 м2. Виконані стрічкові фундаменти та стіни із керамічної цегли.

Будівництво об’єкта планувалось за типовим проектом. Орієнтов-
но рік початку будівництва – 1994, рік припинення будівництва – 1995. 
Проектна документація не збереглася. Рівень будівельної готовності 
відповідно до технічного паспорта становить: житловий будинок – 
15,4 %; сарай – 30,0 %.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструк-
ції, які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткуван-
ня не передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу. Інженерні 
мережі до будівництва не підведені.

Заходи щодо консервації об’єкта не проводились, об’єкт не охоро-
няється (руйнується), територія не впорядкована.

Об’єкт приватизації розташовується в периферійній частині міста, 
має не досить зручну пішохідну та автотранспортну доступність та, 
дещо, відділений від вулиці, що має тверде покриття.

Право власності зареєстровано за Регіо наль ним відділенням Фонду 
державного майна України по Сумській області.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялась, када-
стровий номер відсутній, сервітути та обтяження прав на земельну 
ділянку не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 липня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня про-
ведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житловий бу-
динок здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкт незавершеного будів-
ництва – житловий будинок за адресою: Сумська область, м. Лебедин, 
вул. Молодіжна, 22 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 149 360,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 74 680,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 74 680,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –14 936,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 468,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 7 468,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний завершити будівництво об’єкта прива-

тизації протягом п’яти років з моменту укладення договору купівлі-
продажу без збереження первісного призначення.

2. Під час добудови об’єкта виконувати вимоги екологічної безпе-
ки, охорони навколишнього природного середовища до завершення 
будівництва.

3. Забезпечити відшкодування витрат регіо наль ного відділення на 
проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4160,00 грн у місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

4. Подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збережен-
ня для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

Передбачити в договорі купівлі-продажу з переможцем аукціону 
нарахування податку на додану вартість на ціну продажу об’єкта у 
розмірі 20,0 %.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу по-
кладаються на покупця.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження 
та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення перемож-
цями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
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Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № 37189025018853 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № 37316025018853 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200063
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: 25208054200825
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а
МФО 331401
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200063
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in 

Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: No. 25208054200825
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Zhovtneva str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місце зна хо дженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 
житловий будинок за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Мо-
лодіжна, 22.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Заступник начальника Управління – 
начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпо-
ративними правами держави Білоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса веб-сайта:http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України 
від 02.07.2019 № 296.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000142-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціону із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покро-

кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного 
повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 1493,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни 

лота в сумі 746,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота 
в сумі 746,80 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-
лання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВнЕнСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
будівлі кузні загальною площею 78,2 м2 за адресою: 
34700, Рівненська область, Корецький р-н, м. Корець, 
вул. Київська, 200, що перебуває на балансі Корецького 
ВАТ РТО «Агротехсервіс»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
будівля кузні загальною площею 78,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: 34700, Рівненська область, Корецький 

р-н, м. Корець, вул. Київська, 200.
Ба лан со ут римувач: Корецьке ВАТ РТО «Агротехсервіс», код за ЄД-

РПОУ 03760316.
Відомості про об’єкт приватизації: будівля кузні являє собою одно-

поверхову цегляну будівлю загальною площею 78,2 м2, що розташована 
в периферійній частині населеного пункту на території Корецького ВАТ 
РТО «Агротехсервіс». Будівля тривалий час не експлуатується, наяв-
ні комунікації – електрика. Технічний стан конструктивних елементів 
будівлі – незадовільний, оздоблення просте у незадовільному стані. 
Під’їзд до будівлі здійснюється через спільну територію.

Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, на-
лежать до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та ін. призначення: угіддя – землі промисловості. Земельна 
ділянка не сформована (лист відділу у Корецькому районі Головно-
го управління Держгеокадастру у Рівненській області від 25.01.2018 
№ 32-17-026-11/110-18).
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електрон ний аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 09 серпня 2019 

року, час проведення визначається електрон ною торговою системою 
автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 трав-
ня 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 електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропо-
зицій) встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону окремо в про-
міжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електрон ному аукціоні шляхом заповнення електрон ної форми і за-
вантаження електрон них копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався 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 подання 
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з 
правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про привати-
зацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності 
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 
електрон ному аукціоні – 93 180,00 грн (дев’яносто три тисячі сто ві-
сімдесят гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 9 318,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 

зниженням стартової ціни – 46 590,00 грн (сорок шість тисяч п’ятсот 
дев’яносто гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 4 659,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій – 46 590,00 грн (сорок шість тисяч п’ятсот 
дев’яносто гривень 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 4 659,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні ): 834,60 грн (вісімсот тридцять чотири гривні 60 
коп.), що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січ-
ня 2019 року.

Умови продажу.
1. Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з ура-

хуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта 
в розмірі 20 %, протягом 30 календарних днів з дати нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу.

2. Відшкодування покупцем Регіо наль ному відділенню Фонду по 
Рівненській області вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за 
проведення незалежної оцінки в сумі 3 500,00 грн (три тисячі п’ятсот 
гривень) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвід-
чення договору купівлі-продажу.

3. Функціональне використання об’єкта приватизації покупець ви-
значає самостійно.
4. Додаткова інформація

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

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

рахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Рівненській області, ЄДРПОУ 13989432;
Рахунок № 37180048008805 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного вне-

ску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП 

«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними покуп-
цями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale//info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

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

Най ме ну вання організатора аукціону:
Регіо наль не відділення Фонду державного майна України по Рів-

ненській області. 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 
регіо наль ного 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 електрон ної по-
шти: rivne@spfu.gov.ua. Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 
розміщується на сайті Регіо наль ного відділення Фонду: http://www. 
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електрон ного 
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електрон ного май-
данчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 
114 Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів ма-
лої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електрон ному 
аукціоні вноситься переможцем електрон ного аукціону протягом трьох 
робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
наль ного відділення Фонду по Рівненській області від 01.07.2019 
№ 621 (протокол № 50 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 електрон ній 
торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000049-1.

Період між аукціоном:
Період між аукціонами 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 (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 931,80 грн (дев’ятсот 
тридцять одна гривня 80 копійок);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
465,90 грн (чотириста шістдесят п’ять гривень 90 копійок);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) – 465,90 грн (чотириста шістдесят п’ять 
гривень 90 копійок).

Аукціони будуть проведені в електрон ній 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 електрон ного 
майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик 
та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
будівлі столярного цеху загальною площею 209,1 м2 
за адресою: 34700, Рівненська область, Корецький р-н, 
м. Корець, вул. Київська, 200, що перебуває на балансі 
Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
будівля столярного цеху загальною площею 209,1 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: 34700, Рівненська область, Корецький 

р-н, м. Корець, вул. Київська, 200.
Ба лан со ут римувач: Корецьке ВАТ РТО «Агротехсервіс», код за ЄД-

РПОУ 03760316.
Відомості про об’єкт приватизації: будівля столярного цеху являє 

собою одноповерхову цегляну будівлю загальною площею 209,1 м2, 
яка розташована в периферійній частині населеного пункту на території 
Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс». Будівля тривалий час не експлуа-
тується, наявні комунікації – електрика. Технічний стан конструктивних 
елементів будівлі – незадовільний, оздоблення просте у незадовільно-
му стані. Під’їзд до будівлі здійснюється через спільну територію.

Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, на-
лежить до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та ін. призначення: угіддя – землі промисловості. Земельна 
ділянка не сформована (лист відділу у Корецькому районі Головно-
го управління Держгеокадастру у Рівненській області від 25.01.2018 
№ 32-17-026-11/110-18).
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: електрон ний аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 09 серпня 2019 

року, час проведення визначається електрон ною торговою системою 
автоматично.

Аукціон в електрон ній формі проводиться відповідно до Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої прива-
тизації, 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 електрон ному аукціоні повинна містити закриту 
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опу-
блікування відповідного інформаційного повідомлення в електрон ній 
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на 
участь в електрон ному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аук-
ціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропо-
зицій) встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється ЕТС для кожного електрон ного аукціону окремо в про-
міжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.

Для участі в електрон ному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електрон ному аукціоні шляхом заповнення електрон ної форми і за-
вантаження електрон них копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався 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 подання 
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з 
правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про привати-
зацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності 
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 електрон ному аукціоні – 269 304,00 грн (двісті шістдесят дев’ять 
тисяч триста чотири гривні 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 26 930,40 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі 

зниженням стартової ціни – 134 652,00 грн (сто тридцять чотири 
тисячі шістсот п’ятдесят дві гривні 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 13 465,20 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за 

методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій – 134 652,00 грн (сто тридцять чотири 
тисячі шістсот п’ятдесят дві гривні 00 копійок).

Розмір гарантійного внеску – 13 465,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на участь 

в аукціоні ): 834,60 грн (вісімсот тридцять чотири гривні 60 коп.), що ста-
новить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.

Умови продажу.
1. Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з ура-

хуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта 
в розмірі 20 %, протягом 30 календарних днів з дати нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу.

2. Відшкодування покупцем Регіо наль ному відділенню Фонду по 
Рівненській області вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за 
проведення незалежної оцінки в сумі 4 450 гривень (чотири тисячі чо-
тириста п’ятдесят гривень) протягом 30 календарних днів з дати но-
таріального посвідчення договору купівлі-продажу.

3. Функціональне використання об’єкта приватизації покупець ви-
значає самостійно.
4. Додаткова інформація

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

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

рахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Рівненській області, ЄДРПОУ 13989432;
Рахунок № 37180048008805 (для перерахування реєстраційного 

внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок №37314029008805 (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 операто-
рів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-
купцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale//
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування, 
звернувшись до організатора аукціону.
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Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській області. 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 регіо наль ного відділен-
ня 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 електрон ної пошти: rivne@spfu.gov.
ua. Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото 
розміщується на сайті регіо наль ного відділення Фонду: http://www. 
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».

4. Розмір плати за участь в електрон ному аукціоні, який підлягатиме 
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електрон ного 
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електрон ного май-
данчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 
114 Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів ма-
лої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електрон ному 
аукціоні вноситься переможцем електрон ного аукціону протягом трьох 
робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-
продажу об’єкта приватизації в електрон ній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо-
наль ного відділення Фонду по Рівненській області від 01 .07.2019 
№ 620 (протокол № 51 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 електрон ній 
торговій системі ID: UA-AR-P-2018-11-29-000005-1.

Період між аукціоном:
Період між аукціонами 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 (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один 

відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 2 693,04 грн (дві тисячі 
шістсот дев’яносто три гривні 04 копійки);

аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону 
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 
1 346,52 грн (одна тисяча триста сорок шість гривень 52 копійки);

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону ста-
новить 1 % (один відсоток) – 1 346,52 грн (одна тисяча триста сорок 
шість гривень 52 копійки).

Аукціони будуть проведені в електрон ній 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 електрон ного 
майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик 
та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ХАРКІВСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – підземний 
склад готової продукції з інженерною інфраструктурою 
загальною площею 18306,8 м2 за адресою: Харківська обл., 
Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h підземний склад готової продукції 
з інженерною інфраструктурою  
загальною площею 18306,8 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Харківська область, Валківський р-н, 

смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою нежитлову будівлю (під-

земний склад готової продукції) літ. «П» площею 18235,8 м2, навіс літ. 
«П1», тамбур літ. «П2» площею 50,6 м2, навіс літ. «П3» площею 10,2 м2, 
навіс літ. «П4» площею 10,2 м2, загальною площею 18306,8 м2, дорога 
№ 1, огорожа № 2, площадка № 3, 4, 5. Рік будівництва – 1963 (згідно з 
технічним паспортом). Фундамент – залізобетон, стіни – залізобетон, 
перекриття – залізобетон, внутрішні перегородки – цегла. Присутні 
наслідки атмосферно-природних явищ, внаслідок чого конструктивні 
елементи зазнали фізичного зносу.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за дер-
жавою Україна зареєстровано право власності на об’єкт нерухомого 
майна нежитлову будівлю (підземний склад готової продукції) літ. «П» 
площею 18235,8 м2, навіс літ. «П1», тамбур літ. «П2» площею 50,6 м2, 
навіс літ. «П3» площею 10,2 м2, навіс літ. «П4» площею 10,2 м2, загаль-
ною площею 18306,8 м2, дорога № 1, огорожа № 2, площадка № 3, 4, 
5. Реєстраційний номер: 14091269. Дата реєстрації: 04.08.2006.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини: об’єкт частково передано в оренду за договором № 6685-Н 
від 07.02.2019. Орендар – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПРОД-СЕРВІС ПЛЮС». Об’єкт оренди: нежитлові приміщення – кімн. 
№ І, частина кімн. № 1 – 1008,3 м2, кімн. № 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26 нежитлової будівлі підземного складу готової продукції, літ. «П» та 
навіс «П1» площею 294,4 м2, загальною площею 1811,4 м2 в нежитловій 
будівлі підземного складу готової продукції. Розмір орендної плати за 
травень 2019 року становить 3584,72 грн.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт малої при-
ватизації, площею 7,0419 га за адресою: Харківська обл., Валківський 
р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а, зареєстрована за державою Укра-
їна згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності, сформованим державним 
реєстратором Реєстраційної служби Валківського районного управ-
ління юстиції Харківської області Губським І. О. 25.04.2014, індексний 
номер витягу: 20987340, реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна: 348201463212, номер запису про право власності: 5481191 від 
18.04.2014, кадастровий номер: 6321255400:03:000:0743.

Ба лан со ут римувач: відсутній.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 08 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня про-
ведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – під-
земний склад готової продукції з інженерною інфраструктурою загаль-
ною площею 18306,8 м2 за адресою: Харківська обл., Валківський р-н, 
смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, зі змінами.

Покупець має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

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

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 
розмірі 20 відсотків.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 278 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 639 000,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 639 000,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 127 800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 63 900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 63 900,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо-
наль ному відділенню Фонду державного майна України по Харківській об-
ласті послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення 
оцінки об’єкта малої приватизації – окремого майна – підземний склад 
готової продукції з інженерною інфраструктурою загальною площею 
18306,8 м2 за адресою: Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, 
вул. Заводська, 9а, у розмірі 14 000,00 грн (згідно з договором про на-
дання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 23.05.2019 № 1(19).
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження 
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення опе-
раторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти;

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186053901203 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

МФО 820172 (для перерахування реєстраційного внеску та прове-
дення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)

Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного 
внеску)

МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (до-

лари США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

майдан Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337 Purpose of payment: (please, indicate 

without fail the purpose of payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті 

(євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

майдан Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валюті про-

водиться за курсом Національного банку України на день сплати.
Payment for the purchased object in foreign currency According to 

exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of the payment
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.

Особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Усенко В. М., тел. (057)700-77-69, адреса електрон ної пошти: kharkiv@
spfu.gov.ua.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.

Телефони для довідок: (057) 700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду держав-
ного майна України по Харківській області від 27.06.2019 № 1306.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-03-28-000005-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 12 780,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 390,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 6 390,00 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Харківській області про проведення продажу на аукціоні 
об’єкта малої приватизації – незавершеного будівництва – 
медсанчастина за адресою: м. Харків, Київський р-н, 
вул. Рудика, 8

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h медсанчастина.
Місце зна хо дження об’єкта: м. Харків, Київський р-н, вул. Рудика, 8.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою 8-поверховий будинок 

загальною площею 2752,8 м2. Стіни – керамзитобетонні панелі, дві 
сходові клітки зі збірних залізобетонних маршів і площадок, внутрішні 
перегородки цегельні. В середині будинку відсутнє внутрішнє оздо-

блення. Ліфтові шахти для 2 ліфтів. На 3-му – 8-му поверхах встановлені 
алюмінієві віконні рами, на 2-му поверсі – частково, скло відсутнє. На 
першому поверсі – підлога відсутня, починаючи з 2-го поверху – за-
лізобетонні плити. Присутні наслідки атмосферно-прородних явищ. 
Інженерні комунікації відсутні. ОНБ не огороджений. Заходи щодо 
консервації не проводились. Проектно-кошторисна, виконавча та бух-
галтерська документація відсутні. Підходи та під’їзди здійснюються по 
внутрішньозаводських підходах та під’їздах. Ділянку перетинають під-
земні внутрішньозаводські інженерні мережі.

Об’єкт незавершеного будівництва знаходиться на території Дер-
жавного науково-виробничого підприємства «Об’єднання Комунар», 
яке входить до Переліку підприємств, що належать до сфери управ-
ління Державного космічного агентства України, об’єкти та майно яких 
охороняються підрозділами відомчої воєнізованої охорони (додаток до 
Положення про відомчу воєнізовану охорону підприємств, що належать 
до сфери управління Державного космічного агентства України). Те-
риторія підприємства є закритою, доступ до об’єкта приватизації об-
межений та здійснюється за окремим дозволом (перепусткою).

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 
частини: договори оренди відсутні.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт прива-
тизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена. Об’єкт роз-
ташований на території Державного науково-виробничого підприємства 
«Об’єднання Комунар», на земельній ділянці площею орієнтовно 0,14 га.

Ба лан со ут римувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 37 %.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 13 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 

з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою системою 
для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня про-
ведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – незавершеного будівни-
цтва – медсанчастина за адресою: м. Харків, Київський р-н, вул. Рудика, 
8 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон них 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення до-
даткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432, зі змінами.

Покупець має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

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

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 
розмірі 20 відсотків.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 2073000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1036500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1036500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 207300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 103650,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 103650,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний:
1. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвід-

чення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо наль ному відді-
ленню Фонду державного майна України по Харківській області по-
слуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки 
об’єкта малої приватизації – незавершеного будівництва – медсан-
частина за адресою: м. Харків, Київський р-н, вул. Рудика, 8, у розмірі 
6900,00 грн (згідно з договором про надання послуг з оцінки об’єкта 
приватизації від 02.07.2018 № 5(18).

2. Узгоджувати дії щодо функціонування об’єкта з ДНВО «Об’єд-
нання Комунар» (отримання дозволу для доступу на територію підпри-
ємства, роботи з розбирання або добудови тощо).
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження 
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення опе-
раторами електрон них майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти;

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській області
Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № 37186053901203 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт)

МФО 820172 (для перерахування реєстраційного внеску та прове-
дення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)

Рахунок № 37310053001203 (для перерахування гарантійного 
внеску)

МФО 820172 (для перерахування гарантійного внеску)
Код ЄДРПОУ 23148337.
в іноземній валюті:
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті (до-

лари США)
Payment in foreign currency (USD):
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

майдан Театральний, будинок 1
Account: 25203052100344
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337 Purpose of payment: (please, indicate 

without fail the purpose of payment)
Реквізити для розрахунку у вільноконвертованій валюті 

(євро)
Payment in foreign currency (Euro):
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській області
Адреса: UA 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, 

майдан Театральний, будинок 1
Account: 25208052100479
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001,Ukraine
MFO: 351533
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 23148337
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валюті про-

водиться за курсом Національного банку України на день сплати.
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Payment for the purchased object in foreign currency According to 
exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of the payment

Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.

Особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта, – 
Усенко В. М., тел.: (057)700-77-69, адреса електрон ної пошти: kharkiv@
spfu.gov.ua.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по Харківській області, Україна, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.

Телефони для довідок: (057) 700-75-60, 700-77-69.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фон-
ду державного майна України по Харківській області від 01.07.2019 
№ 1345.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000111-2.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

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

кового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 20730,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10365,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 10365,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є поси-

лання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають 
право використовувати електрон ний майданчик і з якими адміністра-
тор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електрон ному аукціоні об’єкта малої 
приватизації – нежитлової будівлі (колишній дитячий садок) 
загальною площею 236,6 м2 з водопроводом, що перебуває 
на балансі СТОВ «Линовицьке» та розташована за адресою: 
Чернігівська область, Прилуцький район, смт Линовиця, 
вул. І. Франка, 23-а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля 
(колишній дитячий садок) загальною площею 236,6 м2 
з водопроводом.
Місце зна хо дження об’єкта: Чернігівська область, Прилуцький ра-

йон, смт Линовиця, вул. І. Франка, 23-а.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: СТОВ «Линовицьке».
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: 17584, 

Прилуцький район, смт Линовиця, вул. Шевченка, 13, тел. (04637) 
6-92-90.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій 
розташований об’єкт: одноповерхова будівля зі стінами з керамічної 
цегли; покрівля з хвилястих азбестоцементних листів по дерев’яних 
кроквах та обрешітці з неорганізованим водозливом; фундамент – 
збірні бетонні блоки і монолітний бетон; цоколь з керамічної цегли. 
Інженерна інфраструктура відсутня. Рік побудови – 1968. Будівля не 
використовується.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована.
План будівлі: див. технічний паспорт на об’єкт нерухомості.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті Фонду: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/58 .
2. Інформація про електрон ний аукціон

Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 01 серпня 2019 р. о 9.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон-

них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 10 травня 2018 року № 432.

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 аукціоні, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку 
часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом 
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій встановлюється електрон ною торговою системою для кожно-
го електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 
аукціоні з умовами: 123 623,50 грн (сто двадцять три тисячі шістсот 
двадцять три гривні 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 12 362,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 

аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 61 811,75 грн 
(шістдесят одна тисяча вісімсот одинадцять гривень 75 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 6 181,18 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на 

аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій: 61 811,75 грн. (шістдесят 
одна тисяча вісімсот одинадцять гривень 75 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 6 181,18 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Додаткові умови продажу. Покупець компенсує Регіо наль ному 

відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській облас-
ті грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, 
в сумі 5 100 грн (п’ять тисяч сто гривень 00 коп.) без ПДВ на р/р 
35212028013304, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код 
ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Реквізити для перерахування операторами електрон них май-
данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Чернігівській області
Код ЄДРПОУ 14243893
Рахунок № 37185026913304 (для перерахування реєстраційного 

внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Чернігівській області;
Адреса: проспект Миру, 43, м. Чернігів, Україна;
Код за ЄДРПОУ 14243893
Рахунок: 25209051400644;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 353586;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що);
Receiver: RO in Chernihiv region of the SPFU;
Address: Prospect Myru, 43, Chernihiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 14243893;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 353586;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на ра-

хунок оператора електрон ного майданчика, на якому потенційний 
покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів 
електрон них майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні 
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державного 
майна України по Чернігівській області. Місце зна хо дження: м. Чернігів, 
проспект Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 67-63-02, адреса 
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html. Час роботи: 
понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 
9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48 
год. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 676-302, 
e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіональого відділення Фонду по 
Чернігівській області від 01.07.2019 № 480 «Про затвердження умов 
продажу об’єкта малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електрон ній торговій 
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000054-1.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, аукціоном із зниженням старто-
вої ціни на 50 відсотків та аукціоном за методом покрокового 
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-
зицій: 30 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта 
приватизації:

для аукціону з умовами: 1 236,24 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни на 50 відсотків: 618,12 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 618,12 грн. 
Щоб взяти участь як покупець, реєструйтесь на будь-якому із під-

ключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів 
електрон них майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.
sale/pokupcyam .

АПАРАТФОнДУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Фонду державного майна України про приватизацію об’єкта 
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 
оздоровчого комплексу «Прикарпаття», що перебуває 
на балансі Національного банку України

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  оздоровчий комплекс 
«Прикарпаття», що перебуває на балансі Національного 
банку України (далі – об’єкт приватизації).
Місце зна хо дження об’єкта приватизації: Івано-Франківська обл., 

м. Яремче, вул. Грушевського, 7.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Національний банк України, код 

за ЄДРПОУ 00032106.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: 01601, 

м. Київ, вул. Інститутська, 9. Контактні дані: тел./факс: (044) 230-20-33,  
253-77-50, e-mail: nbu@bank.gov.ua.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких 
розташований об’єкт.

Будівництво комплексу включає дві черги будівництва.
І черга будівництва – будівля корпусу № 2 із ступенем готовності 

96 %. Повністю завершена будівля корпусу № 2 з виконаними вну-
трішніми і зовнішніми опоряджувальними роботами, зі встановлени-
ми повністю укомплектованими освітлювальними приладами, змон-
тованими і підключеними сантехнічними приладами та туалетними 
аксесуарами, вмонтованими меблями, встановлено жалюзі, ролети 
та карнизи. Сама будівля складається з п’яти дворівневих номерів та 
трьох апартаментів. Будинок побудовано за індивідуальним проектом 
змінної поверховості від 2-х до 4-х поверхів з підвалом і технічним го-
рищем. Площа забудови – 820,00 м2. Загальна площа – 2 029,75 м2. 
Технічний стан будівлі задовільний. Об’єкт не може експлуатуватися 
у зв’язку з відсутністю зовнішньої каналізації К1 (не виконане про-
кладання частини трубопроводу, відсутня каналізаційна насосна 
станція з обв’язкою, не закінчене прокладання газопроводу високого 
тиску від ГРП до місця підключення у магістральний газопровід (при-
близно 200 м). Об’єкт живиться по тимчасовій схемі 0,4 кВ. Початок 
будівництва – лютий 2006 року. Фактично припинено – грудень 2013 
року. Консервація об’єкта не проводилася. Об’єкт охороняється та 
підтримується у належному технічному стані: забезпечено освітлен-
ня та опалення. На будівельному майданчику немає залишків буді-
вельних матеріалів та незмонтованого устаткування. Всі необхідні 
технічні умови на підключення вищезгаданих інженерних систем є в 
наявності. Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт 
та виконавча документація в наявності.

Рівень будівельної готовності І черги будівництва: 96 %.
ІІ черга будівництва – проектно-кошторисна документація будів-

лі корпусу № 1, контрольно-пропускного пункту, підземних очисних 
споруд та реконструкції відкритої водойми. Будівельні роботи ІІ черги 
будівництва не проводились.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною 
площею 2,7303 га, що складається з двох земельних ділянок:

земельна ділянка площею 2,2756 га за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7, кадастровий 
№ 2611000000:05:009:0108 (державний акт на право постійного ко-
ристування земельною ділянкою від 20 лютого 2007 року, серія ЯЯ 
№ 125659);

земельна ділянка площею 0,4547 га за адресою: Івано-Фран-
ківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7, кадастровий 
№ 2611000000:05:009:0109 (державний акт на право постійного ко-
ристування земельною ділянкою від 20 лютого 2007 року, серія ЯЯ 
№ 125660).

Земельні ділянки розділені гірською річкою Жонка з виконаним 
габіонним берегоукріпленням в межах протікання її по указаній те-
риторії.

Цільове призначення: землі оздоровчого призначення.
Згідно з державними актами на право постійного користування від 

20 лютого 2007 року земельні ділянки належать Національному банку 
України на праві постійного користування.

Обтяження на земельні ділянки не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 13 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціо-

ні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється 

електрон ною торговою системою (далі – ЕТС) для кожного електрон-
ного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує 
дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подан-
ня цінових пропозицій встановлюється ЕТС в проміжку часу з 16.15 до 
16.45 дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для продажу на:
аукціоні з умовами – 64 493 914,31 грн (без ПДВ);
аукціоні із зниженням стартової ціни – 32 246 957,16 грн 

(без ПДВ);
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій – 32 246 957,16 грн (без ПДВ).
ПДВ нараховується на ціну продажу, що складеться за результа-

тами аукціону.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6 449 391,43 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 224 695,72 грн (без ура-

хування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій – 3 224 695,72 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834 гривні 60 копійок.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний:
протягом 1 року завершити будівництво оздоровчого комплексу 

«Прикарпаття» та здійснити заходи щодо прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом об’єкта приватизації відповідно до вимог 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навко-
лишнього середовища під час добудови та прийняття в експлуатацію 
об’єкта приватизації (пункт «б» частини першої статті 10 Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середовища»).
4. Додаткова інформація

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки 
за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок: № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт приватизації)

Рахунок: № 37316021000058 (для перерахування гарантійного 
внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код за ЄДРПОУ: 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: № 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк 

України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО: 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of 

Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих 

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

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем 

його розташування за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, 
вул. Грушевського, 7 (за попередньою домовленістю з контактною 
особою).

Контактна особа від Національного банку України, яка є відповідаль-
ною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: Бож-
кова Нінель Борисівна, тел.: (067) 342 23 39, e-mail: Ninel.Bozhkova@
bank.gov.ua.

Най ме ну вання особи організатора аукціону: Фонд державного 
майна України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, 
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок: (044) 
200-32-77, (044) 280-42-49.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосу-
ються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно зверта-
тися до Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Ге-
нерала Алмазова, 18/9 протягом робочого часу (понеділок – четвер з 
9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45). Телефони для довідок: (044) 
200-32-77, (044) 280-42-49; e-mail: viki@spfu.gov.ua.

Контактна особа від Фонду державного майна України, яка є відпо-
відальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: 
Петержак Світлана Михайлівна, тел. (044) 200-35-75, (044) 200-32-77, 
e-mail: peterzhak@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України 
від 5 липня 2019 року № 660 «Про затвердження протоколу засідання 
аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта не-
завершеного будівництва – оздоровчого комплексу «Прикарпаття», 
що перебуває на балансі Національного банку України».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000117-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 34 ка-

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

кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 
34 календарних дні.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 644 939,14 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 322 469,57 грн;
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-

дання цінових пропозицій – 322 469,57 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводять-

ся посилання на веб-сторінки операторів електрон ного майданчика, 
які мають право використовувати електрон ний майданчик і з якими 
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Продовження таблиці
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Фонду державного майна України про продаж об’єкта малої приватизації –  
державного пакета акцій акціонерного товариства «Київпассервіс»  
розміром 99,9906 % статутного капіталу

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання товариства:  h акціонерне товариство «Київпассервіс» (АТ «Київпассервіс»).
Місце зна хо дження: м. Київ, вул. Нижній Вал, 15а.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 33348385.
Розмір статутного капіталу товариства: 195 963 000,00 грн.
Пропонується до продажу: державний пакет акцій АТ «Київпассервіс» у кількості 195 944 640 штук, 

що становить 99,9906 % статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: 217 осіб.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної (за наявності): осно-

вною складовою частиною доходів товариства є відрахування від валової виручки перевізників за надані 
їм послуги та автостанційний збір з пасажирів за користування послугами автостанцій, що склали за:

2016 рік – 29620 тис. грн в загальних доходах товариства 39247 тис. грн;
2017 рік – 29050 тис. грн в загальних доходах товариства 44407 тис. грн;
2018 рік – 30048 тис. грн в загальних доходах товариства 47347 тис. грн;
І квартал 2019 року – 5529 тис. грн в загальних доходах товариства 9828 тис. грн.

Основні показники господарської діяльності АТ «Київпассервіс»  
за останніх три роки та за останній звітний період

№ 
з/п Показники Одиниця виміру 2016 р. 2017 р. 2018 р. I кв. 2019 р.

1 Доходи всього, в тому числі: тис. грн 39247 44407 47347 9828
1.1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 36404 37014 36655 6979
1.2 Інші операційні доходи тис. грн 2690 7382 10690 2849
1.3 Інші фінансові доходи тис. грн 27 2 2
1.4 Інші доходи тис. грн 126 9
2 Витрати всього, в тому числі: тис. грн 38193 44392 47334 13069

2.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн 23568 29761 33577 9590
2.2 Адміністративні витрати тис. грн 9796 13110 13145 3393
2.3 Витрати на збут тис. грн 493 341 61 7
2.4 Інші операційні витрати тис. грн 4045 1109 480 79
2.5 Інші витрати тис. грн 71 -
2.6 Витрати з податку на прибуток тис. грн 220 71 71
3 Чистий прибуток (збиток) +,- тис. грн +1054 +15 +13 -3241
4 Податки і платежі до: тис. грн 17158 23220 24836 6164

державного бюджету тис. грн 7090 7413 8528 1538
місцевих бюджетів тис. грн 5489 9737 11517 3422
інші податки, збори та платежі на користь держави тис. грн 4579 6070 4791 1204

5 Середня кількість всіх працівників осіб 381 322 236 217
6 Фонд оплати праці усіх працівників тис. грн 20312 23865 20141 5502
7 Середньомісячна заробітна плата грн 4443 6176 7112 8452
8 Капітальні інвестиції – всього тис. грн 244 56 741 35

в т.ч.:
придбання основних засобів тис. грн 65 6 188 23
придбання інших необоротних матеріальних активів  тис. грн 179 43 33 12
придбання (створення) нематеріальних активів тис. грн – – 247
модернізація тис. грн – 7 273

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо)  
та інформація про земельні ділянки, на яких вони розташовані

Назва активу
Адреса роз-
ташування 

активу

Загальна 
площа 
(м2)

Площа 
земельної 
ділянки 

під будів-
лею (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

Підстава на право 
користування земельною 

ділянкою

Будівля «Управління» м. Київ, 
вул. Нижній 
Вал, 15-А

361,4 525,4  Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

Право користування 
земельною ділянкою АС 
«Поділ» перебуває у стані 
оформлення

Будівля «АС Поділ» 392,7 517
Асфальтний майданчик 
«АС Поділ» 

6007,21 6007,2

Асфальтне покриття «АС 
Дарниця» 

м. Київ, пр-т 
Ю. Гагаріна, 1

6761,2 6761,2  Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

Право користування 
земельною ділянкою АС 
«Дарниця» перебуває у 
стані оформлення

Павільйон 1 «АС Дарниця» 203,05 263,15
Громадський туалет «Б» 
«АС Дарниця»

76,7 94,2

Павільйон 3 «АС Дарниця» 203,05 263,15
Будівля «АС Полісся» м. Київ, пл. 

Т.Шевченка,2
379,6 445,3  Для розміщення та 

експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

Право користування 
земельною ділянкою АС 
«Полісся» перебуває у 
стані оформлення

Туалет наружний «АС 
Полісся» 

38,6 66,1

Платформа з навісом 
«АС Полісся»

240 240

Асфальтне покриття «АС 
Полісся» 

6378,7 6378,7

Блок-пост «АС Авто-
вокзал» 

м. Київ, пр-т 
Науки, 1/2

2,9 2,9 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

Право користування зе-
мельною ділянкою АС «АВ 
«Київ» перебуває у стані 
оформлення

Будівля «АС Автовокзал» 3513 1466
Асфальтний майданчик 
«АС Автовокзал» 

7742,4 7742,4

Будівля «АС Південна» м. Київ, пр-т 
Академіка 
Глушкова, 3

514,8 731,2  Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

Право користування 
земельною ділянкою АС 
«Південна» перебуває у 
стані оформлення

Туалет «АС Південна» 57,3 74,7
Асфальтне покриття 
«АС Південна» 

7728,9 7728,9

Будівля «АС Дачна» м. Київ, пр-т 
Перемоги, 
142

511,8 757,9  Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

Право користування 
земельною ділянкою АС 
«Дачна» перебуває у стані 
оформлення

Вагон «АС Бишів» 27,3 27,3
Асфальтне покриття Авто-
стоянка «АС Дачна» 

7714,9 7714,9

Навіс «АС Дачна» 50 50
Будівля «АВ Біла Церква» Київська обл., 

м. Біла Церк-
ва, вул. Київ-
ська, 166

2245,2 726,3 3220484900:00:005:0028 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, се-
рія, номер: ЯЯ №143021 
виданий 21.08.2008р ДП 
«Київпассервіс»

Тепловий пункт/котельня 
«АВ Біла Церква» 

165,4 185

Теплогенераторна «АВ 
Біла Церква» 

51,6 51,6

Павільйон «АС Біла 
церква» 

Київська обл., 
м. Біла Церк-
ва, вул. Куцен-
ка, 1-А

163 173,3 3210300000:04:016:0007 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, се-
рія, номер: ЯЯ №143707 
виданий 28.03.2007р. ДП 
«Київпассервіс»

Будівля «АС Тетерів» Київська обл., 
Бородянський 
р-н, смт. Піс-
ківка, вул. Фі-
ліпова, 12

61 66,5 3221055600:05:010:0021 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, се-
рія, номер: ЯЯ №151293 
виданий 21.04.2011р ДП 
«Київпассервіс»

Павільйон «АС Тетерів» 30,5 30,5

Будівля «АС Васильків» Київська обл., 
м. Васильків, 
вул. Соборна, 
111-А

56,5 73,7 рішення про передання земельної ділянки у постійне користування підприєм-
ства Васильківською міською радою не приймалося 

Туалет «АС Богуслав» Київська обл., 
м. Богуслав, 
вул. Острів, 1

14 15,4 3220610100:01:004:0445, 
3220610100:01:004:0446, 
3220610100:01:004:0444

Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державні акти на право 
постійного користуван-
ня земельною ділян-
кою, серія, номер: ЯЯ 
№153826, ЯЯ №153827, 
ЯЯ №153828, видані 
28.01.2010р ДП «Київпас-
сервіс»

Павільйон П-30 «АС Бо-
гуслав»

75,6 87,8

Павільйон П-30 «АС Бо-
гуслав» 

75,6 87,8

Асфальтне покриття 
«АС Кагарлик» 

Київська обл., 
м. Кагарлик, 
вул. Незалеж-
ності, 15

1617,4 1617,4 3222210100:01:463:0005 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, се-
рія, номер: ЯЯ №152694 
виданий 01.11.2006р ДП 
«Київпассервіс»

Будівля «АС Кагарлик» 532,1 375,2
Туалет «АС Кагарлик» 21,2 29,9

Назва активу
Адреса роз-
ташування 

активу

Загальна 
площа 
(м2)

Площа 
земельної 
ділянки 

під будів-
лею (м2)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

Підстава на право 
користування земельною 

ділянкою

Будівля «АС Іванків» Київська обл., 
смт. Іванків, 
вул. Полісь-
ка, 144

663,9 754,99 3222055100:01:011:0011 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право 
постійного користуван-
ня земельною ділянкою, 
серія, номер: ЯЯ №14825 
виданий 12.11.2008р ДП 
«Київпассервіс»

Будівля «АС Обухів» Київська обл., 
м. Обухів, 
вул. Жовтне-
ва, 16

80,6 110,1 рішення про передання земельної ділянки у постійне користування підприєм-
ства Обухівською міською радою не приймалося 

Будівля «АС Володарка» Київська обл., 
смт. Володар-
ка, вул. Ко-
оперативна, 
124-Г

582,5 864,5 3221655100:01:045:0011 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

рішення Володарської 
селищної ради від 
27.07.2010 № 2327-37-V, 
щодо надання у постійне 
користування земельної 
ділянки ДП «Київпас-
сервіс»

Будівля «АС Рокитне» Київська обл., 
смт. Рокитне, 
вул. Завод-
ська, 26

315,5 398,5 3223755100:01:008:0008, 
3223755100:01:008:0009

Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державні акти на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, се-
рія, номер: ЯЯ №143128, 
ЯЯ №143128, видані 
29.08.2007р ДП «Київпас-
сервіс»

Підсобне приміщ. «АС Ро-
китне» 

35,2 43,1

Фундамент «АС Димер» Київська обл. 
Вишгород-
ський р-н 
смт. Димер, 
вул. Яблуне-
ва, 20

  3221855300:07:279:0701 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, се-
рія, номер: ЯЯ №152553 
виданий 12.12.2007р ДП 
«Київпассервіс»

Автопавільйон «АС Ди-
мер» 

186,6 216,5

Асфальтне покриття «АС 
Тараща» 

Київська обл., 
м. Тараща, 
вул. Б. Хмель-
ниць ко го, 
б. 71/56

4820 4820 3224410100:01:010:0004 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, се-
рія, номер: ЯЯ №143201 
виданий 05.11.2008р ДП 
«Київпассервіс»

Туалет «АС Тараща» 16,3 18
Будівля «АС Тараща» 365,3 661,3

Будівля «АС Українка» Київська 
обл., Обухів-
ський р-н., 
м. Українка, 
вул. Юності, 4

92,5 120,3 3223151000:01:031:0010 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, се-
рія, номер: ЯЯ №151312 
виданий 19.07.2011р. ДП 
«Київпассервіс»

Автопавільйон «АС Ста-
вище»

Київська обл., 
смт. Ставище, 
вул. Радян-
ська, 5

248,2 291,8 3224255100:01:017:0001 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, се-
рія, номер: ЯЯ №143005 
виданий 16.03.2007р ДП 
«Київпассервіс»

Туалет «АС Ставище» 12 12

Громадський туалет «В» Київська обл., 
смт. Макарів, 
вул. Фрун-
зе, 2

14 14 3222755100:01:019:0008 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, се-
рія, номер: ЯЯ №143232 
виданий 16.10.2007р ДП 
«Київпассервіс»

Автопавільйон «АС Ма-
карів» 

311 353

Будівля «АС Миронівка» Київська обл., 
м. Миронівка, 
вул. Перемо-
ги, 2-А

1622,9 908,7 3222910100:01:287:0006 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, се-
рія, номер: ЯЯ №143231 
виданий 22.04.2008р ДП 
«Київпассервіс»

Павільйон «АС Яготин» Київська обл., 
м. Яготин, 
вул. Вокзаль-
на, 17

137,6 144,8 3225510100:08:019:0071 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, се-
рія, номер: ЯЯ №154183 
виданий 02.06.2010р ДП 
«Київпассервіс»

Будівля «АС Сквира» Київська обл., 
м. Сквира, 
вул. Залізнич-
на, 2

380,2 440,1 3224010100:01:043:0022 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, се-
рія, номер: ЯЯ №154105 
виданий 25.05.2010р ДП 
«Київпассервіс»

Водогін «АС Сквира»   

Будівля «АС Тетіїв» Київська обл., 
м. Тетіїв, 
вул. Собор-
на, 20

387,8 195,4 3224610100:01:098:0019, 
3224610100:01:098:0020

Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорож-
нього господарства

державні акти на право 
постійного користування 
земельною ділянкою, се-
рія, номер: ЯЯ №143060, 
ЯЯ №143061, видані 
03.05.2007р ДП «Київпас-
сервіс»

Дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення),  
які станом на 01.07.2019 перебувають в оренді

№ 
з/п ОПФ Контрагент

АС 
Києва та 
області

Назва ав-
тостанції

Дата 
укладан 
догов.

Договір дійсний 
до дати

Об’єкт 
оренди

Займана 
площа 
(м2)

Сума оренд-
ної плати 
в місяць 

(з ПДВ), грн

 Мета використання

1 ФОП Махарин-
ський С.А.

місто Автовок-
зал Київ

31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

Асф-т. 
майд.

10,00 1 500,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

2 ФОП Махарин-
ський С.А.

місто Автовок-
зал Київ

31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

Асф-т. 
майд.

10,00 1 500,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

3 ФОП Хмара К.І. місто Південна 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

Асф-т. 
майд.

3,00 2 400,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

4 ПрАТ ВФ Україна місто Дачна 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

2,00 3 000,00 телекомунікаційне об-
ладнання

5 ФОП Бороденко В.І. місто Дарниця 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

приміщ. 13,00 3 900,00 продаж непрод. 
товарів-автозапчастин

6 ФОП Гринь О.О обл Тараща 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

35,50 1 775,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

7 ФОП Грачов Ю.В. обл Яготин 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

приміщ. 9,00 540,00 продаж непрод. 
товарів

8 ФОП Приходько А.М. обл Яготин 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

приміщ. 28,60 1 716,00 продаж непрод. 
товарів

9 ФОП Циліцький С.В. місто Південна 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

приміщ. 7,00 5 600,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

10 ПП Посполіта 
Сервіс

місто Авто-
вокзал 
Київ

31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

14,00 7 000,00 перевезен пасажирів, 
відстій, заїзд (7 плат-
форма)

11 ФОП Журбенко К.В. місто Південна 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

приміщ. 19,50 7 800,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

12 ФОП Журбенко К.В. місто Полісся 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

приміщ. 21,00 8 400,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

13 ФОП Журбенко К.В. місто Південна 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

15,00 6 000,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу
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№ 
з/п ОПФ Контрагент

АС 
Києва та 
області

Назва ав-
тостанції

Дата 
укладан 
догов.

Договір дійсний 
до дати

Об’єкт 
оренди

Займана 
площа 
(м2)

Сума оренд-
ної плати 
в місяць 

(з ПДВ), грн

 Мета використання

14 ТОВ Шериф Тур ЛТД місто Авто-
вокзал 
Київ

31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

приміщ. 14,85 11 880,00 офіс пасперевезень 
міжобласні 

15 ФОП Бороденко В.І. місто Південна 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

приміщ. 14,50 4 350,00 продаж непрод. 
товарів-автозапчастин

16 ТОВ Вега-Райзен місто Авто-
вокзал 
Київ

31.03.17 29.02.2020 дод угода 
від дія до 31.03.2019 
до 30.03.20

приміщ. 16,00 12 800,00 офіс пасперевезень 
міжобласні 2 пов

17 ТОВ Вега-Райзен місто Авто-
вокзал 
Київ

31.03.17 29.02.2020 дод угода 
від дія до 31.03.2019 
до 30.03.20

приміщ. 3,50 2 800,00 офіс пасперевезень 
міжобласні каси

18 ПП Посполіта 
Сервіс

місто Авто-
вокзал 
Київ

31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

приміщ. 50,20 30 120,00 офіс пасперевезень 
міжобласні 

19 ФОП Тамож-
ський О.І.

місто Південна 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

2,00 1 600,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

20 ФОП Кравченко В.І. місто Дарниця 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

30,00 15 000,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

21 ФОП Больбот О.С обл Миро-
нівка

31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

30,00 4 500,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

22 ГТОВ Росич обл Українка 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

30,00 1 800,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

23 ФОП Козуб Д.В. обл Васильків 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

приміщ. 56,50 3 680,00 майстерня шино-
монтажу

24 ГТОВ Росич обл Тетерів 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

30,00 750,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

25 ГТОВ Росич обл Тараща 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

30,00 2 100,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

26 ТОВ Лайфссел місто Авто-
вокзал 
Київ

31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

частина 
даху

8,00 8 800,00 телекомунікаційне об-
ладнання

27 ТОВ Кегичівське обл Українка 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

40,00 2 400,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

28 ТОВ Кегичівське обл Богуслав 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

35,00 1 750,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

29 ПП К-А-Н обл Біла 
Церква

31.03.17 30.04.20 асфальт. 
майд.

500,00 7 500,00 тех. обслуговування 
транспортних засобів

30 ПрАТ ВФ Україна місто Авто-
вокзал 
Київ

31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

частина 
даху

9,00 9 900,00 телекомунікаційне об-
ладнання

31 ФОП Раченко С.А. обл Яготин 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

31,50 1 575,00 зберігання прод. то-
варів, з акцизом

32 ГТОВ Росич обл Біла 
Церква

31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

30,00 2 100,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

33 ГТОВ Росич обл Богуслав 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

30,00 1 500,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

34 ГТОВ Росич обл Тетіїв 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

30,00 1 500,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

35 ФОП Кравець Л.І. обл Кагарлик 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

асфальт. 
майд.

8,00 600,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

36 ФОП Ільніцька Н.І. обл Тетіїв 31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

приміщ. 18,50 550,00  перукарня-18,5м

37 ФОП Талан В.В. місто Авто-
вокзал 
Київ

31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

приміщ. 30,00 24 000,00 продаж непрод. 
товарів-моб. теле-
фони

38 ТОВ Рік авто місто Авто-
вокзал 
Київ

31.03.17 31.03.18 пролон-
гація до 31.03.19, 
до 30.03.20

приміщ. 9,00 7 200,00 каси продажу квитків

39 ФОП Рубленко Ю. В. 
(Костенко )

обл Біла 
Церква

03.05.17 30.04.18 пролон-
гація до 30.04.19 
до 28.04.20

асфальт. 
майд.

19,00 950,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

40 ТОВ Міжнародна 
Агенція 
Укрлайнс

місто Авто-
вокзал 
Київ

31.05.17 31.05.2018 пролон-
гація до 31.05.19, 
до 30.05.20

приміщ. 9,45 7 560,00 офіс пасперевезень 
міжобласні (18%)

41 ФОП Пономарен-
ко С.В. 

обл Миронівка 12.06.17 12.06.2018 пролон-
гація до 12.06.19, 
до 11.06.20

приміщ. 85,50 8 635,50 продаж непрод.тов-
49,2м, ателье-10м 
(1пов), перукарня-
26,3(2пов)

42 ПП Лукулл обл Яготин 14.06.17 31.05.2018 пролон-
гація до 31.05.19, 
до 30.05.20

асфальт. 
майд.

50,00 2 500,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

43 ТОВ Київоблпреса обл Кагарлик 23.06.17 22.06.2018 пролон-
гація до 22.06.19, 
до 21.06.20

асфальт. 
майд.

6,00 330,00 продаж видань іно-
зем.мов, канцтовар

44 ТОВ Київоблпреса обл Українка 23.06.17 22.06.2018 пролон-
гація до 22.06.19, 
до 21.06.20

асфальт. 
майд.

6,00 420,00 продаж видань іно-
зем. мов, канцтовар 

45 ТОВ Київоблпреса обл Миронівка 23.06.17 22.06.2018 пролон-
гація до 22.06.19, 
до 21.06.20

приміщ. 6,00 600,00 продаж видань іно-
зем. мов, канцтовар 

46 ТОВ Київоблпреса обл Тараща 23.06.17 22.06.2018 пролон-
гація до 22.06.19, 
до 21.06.20

асфальт. 
майд.

8,50 340,00 продаж видань іно-
зем. мов, канцтовар 

47 ФОП Каменська В. А. місто Дарниця 23.06.17 22.06.2018 пролон-
гація до 30.06.19, 
до 27.06.20

асфальт. 
майд.

6,00 3 000,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

48 ФОП Бубен Г. М. обл Тетіїв 24.07.17 31.07.2018 пролон-
гація до 31.07.19

приміщ. 12,50 500,00 ремонт одягу

49 ФОП Щербак О.О. обл Тараща 01.08.17 31.07.2018 пролон-
гація до 31.07.19

асфальт. 
майд.

35,00 3 000,00 10м-кафе та акциз, 
25м-інтернет кафе

50 ФОП Галічкін Ю.С. місто Авто-
вокзал 
Київ

11.08.17 11.08.2018 пролон-
гація до 11.08.19

приміщ. 4,00 3 200,00 кафе без акцизу

51 ТОВ Європастранс місто Авто-
вокзал 
Київ

11.08.17 18.07.20 приміщ. 3,93 3 144,00 каси продажу квитків

52 ФОП Сльота Г.Ф. обл Тараща 10.10.17 09.10.2018 пролон-
гація до 09.10.19

приміщ. 22,00 2 420,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

53 ПП Центуріон плюс обл Сквира 01.11.17 31.10.2018 пролон-
гація до 30.10.19

приміщ. 369,60 15 000,00 продаж непрод. та 
прод. товарів, з акци-
зом – 160,00 кв.м; 
 офіс – 190,0 кв.м; 
каси з продажу квит-
ків -19,6 кв м

54 ФОП Очеретний Д.А. місто Авто-
вокзал 
Київ

15.11.17 14.11.2018 пролон-
гація до 15.11.19

приміщ. 2,00 1 200,00 платіжний термінал
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тостанції

Дата 
укладан 
догов.

Договір дійсний 
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ної плати 
в місяць 

(з ПДВ), грн
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55 ФОП Очеретний Д.А. місто Дачна 15.11.17 14.11.2018 пролон-
гація до 15.11.19

приміщ. 1,00 600,00 платіжний термінал

56 ФОП Очеретний Д.А. місто Дарниця 15.11.17 14.11.2018 пролон-
гація до 15.11.19

приміщ. 1,00 600,00 платіжний термінал

57 ФОП Очеретний Д.А. місто Південна 15.11.17 14.11.2018 пролон-
гація до 15.11.19

приміщ. 1,00 600,00 платіжний термінал

58 ФОП Очеретний Д.А. місто Авто-
вокзал 
Київ

15.11.17 14.11.2018 пролон-
гація до 15.11.19

асфальт. 
майд.

3,00 1 800,00 платіжний термінал

59 ФОП Очеретний Д.А. місто Південна 15.11.17 14.11.2018 пролон-
гація до 15.11.19

асфальт. 
майд.

1,00 600,00 платіжний термінал

60 ФОП Очеретний Д.А. місто Полісся 15.11.17 14.11.2018 пролон-
гація до 15.11.19

асфальт. 
майд.

1,00 600,00 платіжний термінал

61 ФОП Очеретний Д.А. місто Дарниця 15.11.17 14.11.2018 пролон-
гація до 15.11.19

асфальт. 
майд.

1,00 600,00 платіжний термінал

62 ТОВ Промо кіоск місто Авто-
вокзал 
Київ

22.11.17 21.11.2018 пролон-
гація до 21.11.19

приміщ. 2,00 1 600,00 розміщення облад-
нання

63 ТОВ Промо кіоск місто Авто-
вокзал 
Київ

22.11.17 21.11.2018 пролон-
гація до 21.11.19

асфальт. 
майд.

2,00 1 600,00 розміщення облад-
нання

64 ФОП Думнич М.І. місто Авто-
вокзал 
Київ

28.11.17 27.11.2018 пролон-
гація до 27.11.19

приміщ. 22,00 13 200,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

65 ПП МЕРЕЖА – 
АВТО

обл Богуслав 30.11.17 29.11.2018 пролон-
гація до 29.11.19

приміщ. 120,00 16 000,00 продаж непродоволь-
чих та продовольчих 
товарів з акцизом – 
21,00 м2; 
 офіс – 77,5, каси з 
продажу квитків -21,5

66 ТОВ Авто Каді – 73 місто Південна 01.12.17 30.11.2018 пролон-
гація до 30.11.19

асфальт. 
майд.

1,00 100,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

67 ФОП Лисенко Т.Ф. місто Авто-
вокзал 
Київ

01.12.17 30.11.2018 пролон-
гація до 30.11.19

приміщ. 112,64 20 275,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

68 ФОП Лисенко Т.Ф. місто Авто-
вокзал 
Київ

01.12.17 30.11.2018 пролон-
гація до 30.11.19

приміщ. 29,70 5 346,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

69 ТОВ Кегичівське місто Дарниця 01.12.17 30.11.2018 пролон-
гація до 30.11.19

асфальт. 
майд.

20,00 8 000,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

70 ТОВ Представниць-
ка фірма СВ – 
Транс плюс

місто Авто-
вокзал 
Київ

15.12.17 14.12.2018 пролон-
гація до 14.12.19

приміщ. 9,00 7 200,00 офіс пасперевезень 
міжобласні 

71 ФОП Журбенко К. В. місто Дарниця 18.12.17 17.12.2018 пролон-
гація до 17.12.19

приміщ. 8,00 2 400,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

72 ТОВ Кегичівське місто Поділ 22.12.17 21.12.2018 пролон-
гація до 21.12.19

асфальт. 
майд.

30,00 12 000,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

73 ТОВ Автосітігруп обл Макарів 16.01.18 15.01.2019 пролон-
гація до 15.01.20

приміщ. 302,40 5 000,00 офіс – 203,5, каси з 
продажу квитків -21,5, 
продаж прод. товарів, 
без акцизу – 59,1, 
продаж непродоволь-
чих товарів – 18,3 м2; 

74 ТОВ Обухівтранс обл Обухів 01.02.18 31.01.2019 пролон-
гація до 31.01.20

приміщ. 73,20 4 340,00 офіс – 62,3 м2,  
каси з продажу  
квитків – 10,9 м2

75 ТОВ Обухівтранс обл Українка 01.02.18 31.01.2019 пролон-
гація до 31.01.20

приміщ. 55,00 5 720,00 офіс – 17,0 м2, каси 
з продажу квитків – 
10,8 м2, пункт лоте-
рей – 27,2 м2

76 ФОП Ріпа Л. П. обл Димер 01.02.18 31.01.2019 пролон-
гація до 31.01.20

приміщ. 10,00 1 000,00 ритуальні послуги 
(продаж ритуальної 
атрибутики)

77 ФОП Козей О. В. місто автовок-
зал Київ

06.02.18 05.02.2019 пролонга-
ція до 05.02.20

приміщ. 5,00 1 500,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

78 ФОП Пашков-
ський О. О.

місто Дарниця 06.02.18 05.02.2019 пролонга-
ція до 05.02.20

асфальт. 
майд.

10,00 3 000,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

79 ТОВ Маркетснаб місто автовок-
зал Київ

01.03.18 28.02.2019 пролонга-
ція до 28.02.20

асфальт. 
майд.

1,00 800,00 пкнкт пропуску на 
паркувальний май-
данчик

80 ФОП Пашков-
ський О. О.

місто Полісся 01.03.18 28.02.2019 пролонга-
ція до 28.02.20

асфальт. 
майд.

11,00 3 300,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

81 ФОП Кондратен-
ко Т.С.

обл Миронівка 01.03.18 28.02.2019 пролонга-
ція до 28.02.20

приміщ. 7,00 700,00 послуги по ремонту 
взуття

82 ФОП Яковенко О.А. обл Миронівка 01.03.18 28.02.2019 пролонга-
ція до 28.02.20

приміщ. 9,00 900,00 послуги фотокопі-
центру

83 ФОП Горбенко Д.С. обл Миронівка 01.03.18 28.02.2019 пролонга-
ція до 28.02.20

приміщ. 9,00 900,00 послуги по ременту 
електортехніки

84 ФОП Веско Т.М. обл Миронівка 01.03.18 28.02.2019 пролонга-
ція до 28.02.20

приміщ. 16,50 1 650,00 продаж непрод. 
товарів

85 ФОП Пилипенко 
В.М.

обл Миронівка 01.03.18 28.02.2019 пролонга-
ція до 28.02.20

приміщ. 62,00 6 200,00 продаж непрод. 
товарів

86 ФОП Руденко О.А. обл Миронівка 01.03.18 28.02.2019 пролонга-
ція до 28.02.20

приміщ. 54,50 5 450,00 продаж непрод. 
товарів

87 ФОП Куліш І.В. обл Димер 07.03.18 06.03.2019 пролонга-
ція до 06.03.20

приміщ. 20,00 2 000,00 продаж непрод. 
товарів

88 ПрАТ Київстар місто Авто-
вокзал 
Київ

12.03.18 11.03.2019 пролон-
гація до 11.03.20

частина 
даху

6,00 12 000,00 телекомунікаційне об-
ладнання

89 ФОП Кривов’яз О.А. обл Миронівка 20.03.18 19.03.2019 пролон-
гація до 19.03.20

приміщ. 21,00 2 100,00 надання перукарських 
послуг

90 ПП Автортанзит місто Авто-
вокзал 
Київ

22.03.18 21.03.2019 пролон-
гація до 21.03.20

приміщ. 14,50 11 600,00 офіс пасперевезень 

91 ФОП Шевченко Н.Г. обл Миронівка 02.04.18 01.04.2019 пролон-
гація до 01.04.20

приміщ. 11,60 1 160,00 послуги по ремонту 
одягу

92 ФОП Левченко Д.В. обл Миронівка 02.04.18 01.04.2019 пролон-
гація до 01.04.20

приміщ. 52,00 5 200,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

93 ФОП Настояща Н.Г. місто Авто-
вокзал 
Київ

02.04.18 01.04.2019 пролон-
гація до 02.04.20

приміщ. 6,00 3 600,00 продаж непрод. 
оварів (сувенірна про-
дукція)

94 ФОП Сластіон М.В. обл Миронівка 10.04.18 09.04.2019 пролонга-
ція до 09.04.20

приміщ. 11,00 1 100,00 послуги в сфері фото-
графії

95 ФОП Коцюк О.О. обл Миронівка 10.04.18 09.04.2019 пролонга-
ція до 09.04.20

приміщ. 13,00 1 300,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

96 ФОП Пашковський 
О.О.

місто Дарниця 03.05.18 02.05.2019 пролонга-
ція до 02.05.20

асфальт. 
майд.

8,00 2 400,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

97 ТОВ Кегичівське місто Південна 08.05.18 07.05.2019 пролонга-
ція до 07.05.20

асфальт. 
майд.

21,00 8 400,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

98 ФОП Маліновська 
О.В.

обл Біла 
Церква

23.05.18 22.05.2019 пролонга-
ція до 22.05.20

асфальт. 
майд.

4,00 1 000,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

99 ФОП Кривобок О.М. обл Рокитне 31.05.18 01.06.2019 пролон-
гація до 31.05.20

приміщ. 298,70 5 000,00 продаж непродоволь-
чих – 70,0, продо-
вольчих, в тому числі 
товарів підакцизної 
групи – 40,5, офіс – 
162,8 
каси з продажу квит-
ків – 25,4 м2
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№ 
з/п ОПФ Контрагент

АС 
Києва та 
області

Назва ав-
тостанції

Дата 
укладан 
догов.

Договір дійсний 
до дати

Об’єкт 
оренди

Займана 
площа 
(м2)

Сума оренд-
ної плати 
в місяць 

(з ПДВ), грн

 Мета використання

100 ФОП Лобурен-
ко М.М.

обл Кагарлик 31.05.18 01.06.2019 пролон-
гація до 31.05.20

приміщ. 526,20 11 000,00 продаж непродоволь-
чих – 14,1, продо-
вольчих, в тому числі 
товарів підакцизної 
групи – 34,0 
 офіс – 397,6, каси 
з продажу квитків – 
19,4 м2, медична прак-
тика – 30,0, складське 
приміщ. – 31,1

101 ФОП Онопрієн-
ко С.В.

місто Авто-
вокзал 
Київ

11.07.18 10.07.2019, пролон-
гація до 10.07.20

асфальт. 
майд.

27,00 21 600,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

102 ФОП Квєтко Є.В. місто Авто-
вокзал 
Київ

11.07.18 10.07.2019, пролон-
гація до 10.07.20

Асф-т. 
майд.

27,00 21 600,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

103 ФОП Орденко С.П. обл Миронівка 31.07.18 31.07.19 приміщ. 137,70 5 000,00 розміщення офіса – 
53,9, розміщення 
каси з продажу квит-
ків – 72,8, послуги 
громадської вбираль-
ні – 11,0

104 ФОП Зражевська О.С обл Тараща 31.07.18 31.07.19 асфальт. 
майд.

30,00 3 000,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

105 ФОП Муха В.М. місто Авто-
вокзал 
Київ

08.08.18 07.08.19 приміщ. 1,00 800,00 продаж товарів 
(скрейч карти Ки-
ївстар)

106 ФОП Зінченко О.В. місто Поділ 31.08.18 31.08.19 асфальт. 
майд.

756,00 20 000,00 надання послуг про-
дажу автомобілів

107 ФОП Зарубайко В.В. місто Авто-
вокзал 
Київ

25.09.18 24.09.19 приміщ. 5,00 7 500,00  послуги по обслуго-
вуванню мобільних 
тел (лайфселл)

108 ФОП Лисенко Т.Ф. місто Південна 25.09.18 24.09.19 приміщ. 45,10 8 118,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

109 ФОП Супряга В.С. місто Дарниця 01.10.18 30.09.19 приміщ. 5,00 2 500,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

110 ФОП Якименко І.М. обл. Миронівка 12.10.18 11.10.19 асфальт. 
майд.

40,00 4 000,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

111 ФОП Андрюшин В.В. обл Миронівка 22.10.18 21.10.19 асфальт. 
майд.

24,00 2 400,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

112 ТОВ Кронос місто Дарниця 22.10.18 21.10.19 асфальт. 
майд.

1,00 800,00 розміщення облад-
нання

113 ФОП Пашков-
ський О.О.

місто Авто-
вокзал 
Київ

01.11.18 31.10.19 асфальт. 
майд.

11,00 3 300,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

114 ФОП Кобилінська І.В. обл Ставище 01.11.18 31.10.19 приміщ. 243,30 2 000,00 розміщення офіса
115 ФОП Муха В.М. місто Авто-

вокзал 
Київ

20.11.18 19.11.19 приміщ. 2,00 3 000,00 продаж непрод.то-
варів (скрейч карти 
водафон)

116 ФОП Лациба В.С. обл Тараща 20.11.18 19.11.19 приміщ. 16,00 1 120,00 продаж непрод.това-
рів (сад-огород)

117 ПП Іванків – Авто-
люкс

обл Іванків 01.12.18 30.11.19 приміщ. 639,90 12 700,00 каси продажу квитків 
36,0, продаж непро-
довольчих – 62,1, 
продовольчих, в тому 
числі товарів підак-
цизної групи – 61,0, 
офіс – 481,7

118 ФОП Гук І.О. місто Авто-
вокзал 
Київ

05.12.18 04.12.19 приміщ. 1,00 1 500,00 розміщення призово-
го апарату “снайпер”

119 ФОП Онопрієн-
ко С.В.

місто Авто-
вокзал 
Київ

16.01.19 15.01.20 асфальт. 
майд.

29,00 23 200,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

120 ТДВ Агентство 
Союз друк

місто Авто-
вокзал 
Київ

18.01.19 17.01.20 асфальт. 
майд.

15,00 7 500,00 продаж видань іно-
зем. мов, канцтовар 

121 ТДВ Агентство 
Союздрук

місто Дарниця 18.01.19 17.01.20 асфальт. 
майд.

15,00 7 500,00 продаж видань іно-
зем. мов, канцтовар 

122 ТДВ Агентство 
Союздрук

місто Поділ 18.01.19 17.01.20 асфальт. 
майд.

15,00 7 500,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

123 ТОВ Компанія 
Прайм Рітейл

місто Дарниця 28.01.19 27.01.20 асфальт. 
майд.

1,00 1 000,00 розміщення облад-
нання

124 ФОП Верхолаз Д.П. місто Миронівка 01.02.19 31.01.20 приміщ. 57,00 5 700,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

125 ФОП Омельчен-
ко О.В.

місто Авто-
вокзал 
Київ

07.02.19 06.02.20 приміщ. 17,00 17 000,00 продаж прод. товарів, 
з акцизом

126 ФОП Можняк Н.О. обл Миронівка 22.03.19 21.03.20 приміщ. 44,00 4 400,00 продаж непрод. Това-
рів (секондхенд)

127 ТОВ Статус Лото обл Миронівка 01.04.19 31.03.20 приміщ. 34,00 5 100,00 складське приміщ.
128 ФОП Овод А.О. обл Димер 07.05.19 06.05.20 асфальт. 

майд.
8,00 800,00 ремонт побутової 

техніки
129 ФОП Осіпов С.А. місто Південна 20.05.19 19.05.20 приміщ. 1,00 1 000,00 розміщення торгово- 

призового апарату
130 ФОП Муха В.М. місто Авто-

вокзал 
Київ

24.05.19 23.05.20 асфальт. 
майд.

1,00 1 200,00 продаж непрод.това-
рів (скрейч карти)

131 ФОП Муха В.М. місто Південна 31.05.19 30.05.20 приміщ. 2,00 1 600,00 продаж непрод.това-
рів (скрейч карти)

132 ФОП Муха В.М. місто Південна 31.05.19 30.05.20 асфальт. 
майд.

1,00 800,00 продаж непрод.това-
рів (скрейч карти)

133 ФОП Муха В.М. місто Дарниця 31.05.19 30.05.20 асфальт. 
майд.

1,00 800,00 продаж непрод.това-
рів (скрейч карти)

134 ФОП Муха В.М. місто Полісся 31.05.19 30.05.20 асфальт. 
майд.

1,00 800,00 продаж непрод.това-
рів (скрейч карти)

135 ФОП Муха В.М. місто Полісся 31.05.19 30.05.20 приміщ. 2,00 1 600,00 продаж непрод.това-
рів (скрейч карти)

136 ФОП Заяц Ю.В. місто Миронівка 03.06.19 02.06.20 приміщ. 16,20 1 620,00 продаж непрод.
товарів (рибальство, 
туризм)

137 ФОП Пашков-
ський О.О.

місто Авто-
вокзал 
Київ

07.06.19 06.06.20 асфальт. 
майд.

6,00 1 800,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

138 ФОП Осіпов С.А. місто Полісся 13.06.19 12.06.20 приміщ. 1,00 1 000,00 розміщення торгово- 
призового апарата

139 ФОП Бузила Р.Є обл Тараща 20.06.19 19.06.20 приміщ. 62,50 5 000,00 продаж непрод. 
товарів 

140 ФОП Рубан О.Ф. місто Південна 25.06.19 24.06.20 асфальт. 
майд.

10,00 8 000,00 продаж прод. товарів, 
без акцизу

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і 
розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів:

у результаті діяльності товариства утворюються побутові відходи у незначних кількостях, що не по-
требують спеціального регламенту, як «екологічно небезпечне виробництво», а саме:

побутові відходи комунальні, змішані;
люмінесцентні лампи;
матеріали обтиральні, зіпсовані;
олія та жири рослинні;
акумулятори свинцево-кислотні автомобільні;
автошини.
Відходи передаються у встановленому порядку на утилізацію ліцензованим підприємствам ТОВ 

«Акрос», ТОВ «Ековтор Грані» згідно з укладеними довгостроковими угодами.

У 2018 р. товариство сплатило екологічний податок у сумі – 97,90 грн.
У І кварталі 2019 р.– 40,00 грн.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 серпня 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового знижен-
ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного 
аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація державного пакета акцій АТ «Київпассервіс» у кількості 195 944 640 штук акцій, що ста-
новить 99,9906 % статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для про-
дажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець державного пакета акцій АТ «Київпассервіс» має відповідати вимогам, встановленим стат-
тею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний 
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбан-
ня у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків 
голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, а також активів у вигляді 
єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі – дозвіл на 
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлю-
ється законодавством про захист економічної конкуренції.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 195 944 640,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 97 972 320,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-

зицій – 97 972 320,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –19 594 464,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 797 232,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-

зицій – 9 797 232,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець державного пакета акцій АТ «Київпассервіс» у кількості 195 944 640 штук акцій, що ста-

новить 99,9906 % статутного капіталу товариства, (далі – пакет акцій) зобов’язаний від дати переходу 
права власності на пакет акцій забезпечити:

збереження основних видів діяльності АТ «Київпассервіс», а саме:
допоміжне обслуговування наземного транспорту та діяльність автостанцій, розташованих у м. Ки-

єві, протягом 5 років;
допоміжне обслуговування наземного транспорту та діяльність автостанцій, розташованих у Київ-

ській області, протягом 15 років;
погашення протягом шести місяців заборгованості АТ «Київпассервіс» із заробітної плати, перед 

бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості, у разі їх наявності на дату переходу до покупця 
права власності на пакет акцій;

недопущення звільнення працівників АТ «Київпассервіс» з ініціативи Покупця чи уповноваженого ним 
органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 
8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців;

виконання колективного договору, який діє на дату переходу права власності, протягом строку його 
дії в частині, що не суперечить іншим умовам продажу пакета акцій, а після закінчення строку його дії 
укладення нового або внесення змін до укладеного договору в установленому законодавством порядку 
та забезпечення його виконання (стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);

дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо АТ «Київпас-
сервіс»;

фінансування охорони праці в АТ «Київпассервіс» відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про 
охорону праці»;

працевлаштування в АТ «Київпассервіс» осіб з інвалідністю відповідно до вимог розділу ІV Закону 
України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Строк дії зобов’язань покупця пакета акцій щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконан-
ня, становить 5 років з дня переходу до покупця права власності на пакет акцій.
4. Додаткова інформація

Най ме ну вання установи (банку, казначейства), її місце зна хо дження та номери рахунків у національ-
ній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних вне-
сків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти;

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем 

аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код ЄДРПОУ: 00032945.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що):
Receiver: The State Property Fund of Ukraine;
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine;
Account: 25206010023277;
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»;
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine;
MFO: 322313;
SWIFT: EXBSUAUX;
Code YeDRPOU: 00032945;
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними по-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.30 до 12.00 за місце зна хо дженням об’єкта: 
м. Київ, вул. Нижній Вал, 15а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Скабела Валентин Миколайович – директор комерційний АТ «Київ-
пассервіс» тел. (044) 425-99-08.

Най ме ну вання організатора аукціону – Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала 
Алмазова, 18/9, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (044) 200-35-29, 200-33-53.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: на-
каз Фонду державного майна України від 05.07.2019 № 659.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000106-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 959 446,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 979 723,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропо-

зицій – 979 723,20 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки опера-

торів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з яки-
ми адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.
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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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

 1  Державна служба ста-
тистики України

02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, 
10003, м. Житомир, вул. Сціборського, 6а, тел. 22-47-56

 Нежитлові приміщення в адмі-
ністративній будівлі 

 АААДЕЕ887 м. Житомир, вул. М. Сцібор-
ського, 6а 

 15,7  66 712,00  2 роки 364 дні Розміщення офіса 

 2 Міністерство оборони 
України

35212338, Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс», 10014, 
м. Житомир, вул. пр. Миру, 22

Нежитлові приміщення на 1-му 
поверсі будівлі пральні (літ. Б)

 368992.2.31.АААААЕ438 м. Житомир, вул. Героїв десант-
ників, 31

 199,5  161 595,00  2 роки 364 дні Виробництво панчішних виробів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, Регіо наль не відділення Фонду 
по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий 
номер майна місце зна хо дження загальна 

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

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

05536685, Державний вищий навчальний заклад «Білоцерківський механіко-
енергетичний технікум», 09108, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 
52/4, тел. (04563) 7-10-09

Нежитлове приміщення на 1-му 
поверсі 5-поверхової будівлі На-
вчального корпусу № 2

– Київська обл., м. Біла Церк-
ва, вул. Леваневського, 52/4

18,9 175 170,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здій-
снює продаж товарів підакцизної 
групи, у навчальному закладі

2 Державне агент-
ство автомобіль-
них доріг України

19408382, Державне підприємство «Лікувально-реабілітаційний центр для учасників 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС ім. В. Т. Гуца», 08112, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Капітанівка, вул. Радянська, 4, тел.:  (044) 424-66-35, 422-91-88

Палатна частина приміщень 
1-го поверху головного корпусу 
літ. «А» 

– Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, с. Капі-
танівка, вул. Радянська, 4

617,6 4 866 900,00 10 років Надання послуг медичної реабілі-
тації та медичного обслуговування 
важкохворих

3 Міністерство осві-
ти і науки України 

00493712, Білоцерківський національний аграрний університет, 09117, Київська обл., 
м. Біла Церква, Соборна площа, 8/1, тел.: (04563) 5-45-04, 5-12-88

Заасфальтований майданчик – Київська обл., м. Біла Церк-
ва, пров. Клубний, 2/35

14,0 67 600,00 2 роки 364 дні Розміщення павільйону по ремонту 
годинників

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіо наль не відділення Фонду по Київській 
області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна,  
щодо яких надійшли заяви

Управління забезпечення реалізації повноважень у  ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№ 
з/п Назва органу управління Ба лан со ут римувач 

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

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

най ме ну вання реєстровий 
номер майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

залежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство водних 
ресурсів України 

01033875, Мукачівське міжрайонне управління водного господарства, Закарпат-
ська обл., м. Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, 22, тел. (03131) 3-13-48

Вбудоване приміщення (поз. 
3-7) будівлі гаража літ. «В»

– Закарпатська обл., м. Мукачево, 
вул. вул. І. Франка – бічна, 2

32,5 133 790,00  2 роки 11 місяців Розміщення складу (розміщення 
запчастин для автомобілів)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер 
майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за не-

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

1 Державна казначей-
ська служба України 

37564671, Управління Державної казначейської служби України в Арбузинському районі Микола-
ївської області, Миколаївська обл., смт Арбузинка, вул. Центральна, 88, тел. (05132) 3-07-54

Нежитлові приміщення 
адміністративної будівлі 

37564671.1.АААГБГ858 вул. Центральна, 88, смт Арбу-
зинка, Миколаївська обл. 

 26,6  34 483,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса 

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, Регіо наль не 
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 най ме ну вання та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий 
номер майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Міністерство освіти 
і науки України

00801977, Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП, 
33013, м. Рівне, вул. Литовська, 53, тел. (0362) 62-04-80

Нежитлове приміщення гурто-
житку № 2

– Рівненська обл., м. Рівне, 
вул. Литовська, 53 

144,8 1 078 654,00 1 рік Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській 
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання та місце зна хо дження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362)  
26-66-75. 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

00729051, Відокремлений структурний підрозділ агротехнічно-
го коледжу Уманського національного університету садівництва, 
вул. Незалежності, 21, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 
3-58-00

Будівля котельної навчально-
виробничої майстерні

– вул. Михайлівська, 126а, 
м. Умань, Черкаська обл.

283,7 300 400,00 2 роки  364 дні Розміщення майстерні, що здійснює техніч-
не обслуговування та ремонт автомобілів 

2 Державна служба 
статистики України 

2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, 
вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси, тел. (0472) 33-89-61

Частина нежитлового приміщен-
ня на 1-му поверсі адмінбудівлі 

02357999.1. АААДЕЖ381 вул. Новоселівська, 1, м. Золото-
ноша, Черкаська обл. 

38,4 163 920,00 2 роки  364 дні Розміщення торговельного об’єкта та інші 
види діяльності 

3 Державна служба 
статистики України 

2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, 
вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси, тел. (0472) 33-89-61

Частина нежитлового приміщен-
ня будівлі (кімн. № 29)

02357999.1. АААДЕЖ383 пров. Жаданенка, 4а, м. Корсунь-
Шевченківський, Черкаська обл.

44,88 142 040,00 2 роки  364 дні Розміщення видів діяльності в офісних при-
міщеннях 

Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублі-
кування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, Регіо наль не 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий номер майна місце зна хо дження загальна 
площа, м2 

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Національна 
поліція України

040108651, Головне управління Національної поліції в Чернігівській об-
ласті, 14000, м. Чернігів, просп. Перемоги, 74, тел. (0462) 61-90-67

Частина даху будівлі навчального 
центру (А-2, А1-1)

– м. Чернігів, вул. Гагаріна, 52 10,0 106 400,00 2 роки 364 дні Для розміщення обладнання базової станції 
мобільного (стільникового) зв’язку 

2 Державна 
казначейська 
служба України

38049215, Управління Державної казначейської служби України у 
Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, 16000, Чернігівська 
обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Свободи, 12, тел. (04658) 3-12-17

Нежитлове приміщення на 1-му 
поверсі двоповерхової адмінбудівлі 

38049215.1.ПГЮБГС096 Чернігівська обл., м. Новгород-
Сіверський, вул. Свободи, 12

22,8 44 662,94 2 роки 364 дні Для розміщення структурного підрозділу 
товариства

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 
16.00 (крім вихідних), Регіо наль не відділення Фонду  по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання 
та місце зна хо дження 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 – Регіо наль ного відділення Фонду по м. КИЄВу про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Ба лан со ут римувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон) 

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

най ме ну вання реєстровий 
номер майна місце зна хо дження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Міністерство освіти 
і науки України

02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-
гоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08 

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (1-й по-
верх будівлі історичного корпусу)

– м. Київ, вул. Освіти, 6, 
літ. «А»

70,8 1 389 000,00 
станом на 30.04.2019 

1 рік Розміщення їдальні, що не здійснює продаж то-
варів підакцизної групи, у навчальному закладі

2 Міністерство освіти 
і науки України

02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-
гоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08 

Нерухоме майно – частина нежитлового примі-
щення (10-й поверх будівлі гуманітарного корпусу)

– м. Київ, вул. Тургенєв-
ська, 8/14, літ. «А»

66,7 1 218 000,00 
станом на 30.04.2019 

1 рік Розміщення буфету без права продажу товарів 
підакцизної групи

3 Державний концерн 
«Укроборонпром»

14307529, Державне підприємство «Антонов», 03062, м. Київ, 
вул. Туполєва, 1, тел. 454-31-49, факс 454-79-66 

Нерухоме майно – частини даху триповерхової 
будівлі корпусу № 67 (інв. № 100113)

– 03062, м. Київ, 
вул. Туполєва, 1

12,0 278 800,00 
станом на 30.04.2019

До 3 років Розміщення технічних засобів та 1 антени опе-
ратора телекомунікацій, який надає послуги 
рухомого (мобільного) зв’язку

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 най ме ну вання та місце зна хо дження 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».

Продовження на стор. 40
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ІНФОРМАцІя РегІО НАЛЬ Них ВІДДІЛеНЬ ФОНДУ

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 – частина нежитлового приміщення загальною площею 
16,0 м2 за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 (на 2-му повер-
сі літ. «А» адміністративного будинку), що перебуває на балансі 
Державної фіскальної служби України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість 
на 31.03.2019 становить 387 000,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державна 
фіскальна служба України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції. 

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (травень 2019 року) 

становить без урахування ПДВ 2 624,04 грн; мета використан-
ня: розміщення торговельного об’єкта з продажу харчових товарів 
(м’ясомолочна та хлібобулочна продукція від виробників, безалко-
гольні напої, кондитерські вироби тощо) (орендна ставка 8 %); сплата 
гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стар-
тових орендних плат – 15 744,24 грн без ПДВ). Гарантійний внесок по-
винен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в 
інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гаран-
тії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (із 
змінами) (далі – Порядок). Реквізити рахунка та призначення платежу 
(для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне відділення 
Фонду по м. Києву; рахунок одержувача 37313080214093; код одер-
жувача 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одер-
жувача 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок від (назва 
учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди державного 
нерухомого майна – частина нежитлового приміщення загальною пло-
щею 16,0 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, Львівська площа, 
8 (на 2-му поверсі літ. «А» адміністративного будинку) та перебуває на 
балансі Державної фіскальної служби України»; найбільший запропо-
нований розмір місячної орендної плати за використання зазначено-
го об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою 
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно 
до його цільового призначення та умов договору оренди; строк орен-
ди: 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, передбаченому санітарними 
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване 
майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в 
оренду, з урахуванням нормального 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 на-
явності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на 
забезпечення його виконання 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 на його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за зві-
том про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю 
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового 
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкур-
су зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача 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 договору оренди; спла-
чений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані 
претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі пору-
шення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, 
сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення 
договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зарахову-
ється в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перерахову-
ється до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; гарантійні 
внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору орен-
ди 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 По-
рядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня за-
твердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні 
внески повертаються всім учасникам конкурсу; наявність діючих до-
говорів постачання з виробниками м’ясомолочних та хлібобулочних 
виробів або власне виробництво зазначеної продукції.

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. 

Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від по-
чаткової 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 кон-
курсу (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вно-
ситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу); інформацію 
про засоби зв’язку з ним; довідку про відсутність застосування санк-
цій (у довільній формі за підписом керівника); документи, які підтвер-
джують гарантійний внесок; завірені належним чином діючі договори 
постачання з виробниками м’ясомолочних та хлібобулочних виробів; 
завірені належним чином документи, що підтверджують наявність 
власного виробництва м’ясомолочних та хлібобулочних виробів;

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 креди-
торської 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.

оголоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди майНа

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 14.30 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 укладення  
договорів оренди державного майна Регіонального відділення 
по м. Києву або за тел. (044) 281-00-22.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях про проведення 
конкурсу на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загаль-
ною площею 445,52 м2, а саме: на першому поверсі площею 
393,53 м2 та на другому поверсі площею 51,99 м2 Арматур-
ного відділення цеху металоконструкцій за адресою: м. Львів, 
вул. Городоцька, 222, що перебувають на балансі Державного під-
приємства Міністерства оборони України «Львівський завод збірних 
конструкцій».

Орган управління: Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
Умова 1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим 

призначенням: розміщення магазину-складу.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 

20652,46 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – травень 2019 
року, виходячи із вартості майна – 1367260,00 грн без ПДВ, 
визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.04.2019 
(орендна ставка: 18 %).

Умова 3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку прове-
дення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906). 
Розмір гарантійного внеску становить 123914,76 грн без урахування 
ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантій-
ного внеску): одержувач: Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях; код за ЄДРПОУ одержувача 
42899921; рахунок 37314031057855. Банк одержувача: Державна каз-
начейська служба України, м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу: 
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного 
нерухомого майна загальною площею 445,52 м2».

Умова 4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної 
плати за базовий місяць оренди – травень 2019 року порівняно зі 
стартовим.

Умова 5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати 
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток 
протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не мен-
шому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Дер-
жавного бюджету України та ба лан со ут римувачу у співвідношенні, 
визначеному законодавством.

Умова 6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
Умова 7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу пра-

ва власності на орендоване майно до третіх осіб.
Умова 8. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
Умова 9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих 

днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його 
вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалеж-
ну оцінку, на користь ба лан со ут римувача в порядку, визначеному 
чинним законодавством

Умова 10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору уклас-
ти з ба лан со ут римувачем орендованого майна договір про відшкодуван-
ня витрат ба лан со ут римувача на утримання орендованого майна, плати 
податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.

Умова 11. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації 
об’єкта.

Умова 12. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про 
незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки 
майна № 134/19 від 10.05.2019. У випадку, якщо ініціатор укладення 
договору оренди державного майна не став переможцем конкур-
су, – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат 
переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення 
договору оренди (за умови надання підтвердних документів).

Умова 13. У конкурсі не можуть приймати участь особи, щодо 
яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві 
додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керів-
ника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно 
до законодавства).

Конкурс буде проведено о 12.00 на 12-й календарний день 
після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості 
приватизації» в Регіо наль ному відділенні Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 3, каб. 4).

Реєстрація учасників проходитиме з 11.00 в кімн. 4. Реєстрація 
учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення 
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 
робочих дні до дати проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

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

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформа-
ції про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного 
внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених 
законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, 
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься 
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про 
засоби зв’язку з ним (адреса,телефон), розрахунковий рахунок, від-
критий в установі банку;

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

представника юридичної осо би; 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 ньо го 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.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються в конверті з на писом «На конкурс» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються назва, 
площа та місце зна хо дження об’єкта.

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3, Регіо наль не від ділення Фонду по Львівській, Закарпат-
ській та Волинській областях (каб. 5), у робочі дні: понеділок – чет-
вер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 
13.00 до 13.45.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди держав-
ного майна Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській, Закарпат-
ській та Волинській областях (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ОДЕСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Одеській області про 
проведення конкурсу на право укладення договору оренди 
державного майна

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській області проводить 
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухо-
мого майна, яке обліковується на балансі Державного підприємства 
«Морський торговельний порт «Чорноморськ», орган управління – 
Міністерство інфраструктури України.

 Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення на другому 
поверсі службової будівлі ТП 4003 (інв. № 4625, реєстровий 
№ 01125672.2.РАЯИЮК0866) загальною площею 11,2 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Чорноморськ, 
с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4/1.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 159 000,00 грн 
(сто п’ятдесят дев’ять тісяч грн 00 коп.) без ПДВ.

Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – травень 
2019 р. становить 2 447,54 грн (дві тисячі чотириста сорок сім 
грн 54 коп.) без урахування ПДВ.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди відповідно до 
п. 12 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та 
пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 визначається шля-
хом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс 
інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до 
останнього числа першого місяця оренди.

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною пла-
тою; мета використання: розміщення офіса; строк оренди – 2 роки 11 
місяців; стартова орендна плата за базовий місяць оренди – травень 
2019 р. становить 2 447,54 грн (дві тисячі чотириста сорок сім грн 54 
коп.) без урахування ПДВ; розмір орендної плати за перший місяць 
оренди відповідно до п. 12 Методики розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорції її розподілу від 4 жовтня 1995 р. № 786 
визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий 
місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за ба-
зовим місяця до останнього числа першого місяця оренди; сплата га-
рантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат 
(базовий місяць – травень 2019р.), – 14 685,24 грн (без урахування 
ПДВ) на такі банківські реквізити: одержувач: Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській області, код: 20984091, рахунок: 37318033000044, 
МФО: 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ. 
Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на 
право оренди державного нерухомого майна площею 11,2 м2»; кон-
курс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається пере-
можець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника кон-
курсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками 
з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в повному 
обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та ба лан-
со ут римувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, 
з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних 
документів орендодавцю та ба лан со ут римувачу; належне утриман-
ня та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; за-
безпечення збереження орендованого майна, запобігання його по-
шкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; 
страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення 
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про 
незалежну оцінку, на користь ба лан со ут римувача в порядку, ви-
значеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір 
страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було за-
страховане; укладення з ба лан со ут римувачем договору на утриман-
ня орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, 
витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати 
укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або 
розірвання договору повернути об’єкт оренди ба лан со ут римувачу у 
належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, 
з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати ба-
лан со ут римувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної 
або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона суборенди, 
приватизації та переходу права власності на орендоване майно до 
третіх осіб; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення 
звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для 
визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з момен-
ту отримання письмового повідомлення про переможця конкурсу; 
переможець конкурсу зобов’язаний особисто отримати протягом 2 
робочих днів з моменту затвердження протоколу засідання конкурс-
ної комісії та підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 
робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від 
укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди 
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від на-
дання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір 
оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У 
разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору 
оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається та пере-
раховується до Державного бюджету України.

Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пе-
реможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку.

У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після 
останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний вне-
сок не повертається та перераховується до Державного бюджету 
України.

Основним критерієм визначення переможцем є найбільший роз-
мір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання 
інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії 
такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного вне-
ску; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов 
конкурсу крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого 
вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію 
про засоби зв’язку з ним; інформацію про відсутність застосування 
санкцій відповідно чинного законодавства України;

відомості про претендента для юридичної особи: документи, 
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; за-
свідчені в установленому порядку копії установчих документів; заві-
рену належним чином копію звіту про фінансові результати претен-
дента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за 
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не 
порушено справу про банкрутство;

відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, 
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; 
завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним 
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чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підпри-
ємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, за-
значеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші 
матеріали претендентів подаються до регіо наль ного відділення у кон-
вертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика 
Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по 
п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про 
оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам 
конкурсу) – не більш ніж за три робочих дні до дати проведення кон-
курсу до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – до 15.00.

Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені 
особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру 
орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному 
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за 
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо 
розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку про-
ведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день 
після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості прива-
тизації» у Регіо наль ному відділенні Фонду по Одеській області 
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, 
кімн. № 503.

Якщо вказаний строк припадає на вихідний, святковий або інші 
не робочі дні, тоді конкурс буде проведено у перший за ним робо-
чий день.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у Регіо наль ному відділенні 
Фонду по Одеській області за тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ХЕРСОнСЬКАОБЛАСТЬ,
АРКтам.СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду в Херсонській області, АРК 
та м. Севастополі про проведення конкурсу на право оренди 
державного майна

 Назва об’єкта: вантажний причал № 3 загальною площею 
1725,0 м2 за адресою: Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Хорли, 
вул. Набережна, 2 (далі – майно), що перебуває на балансі Скадов-
ської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація 
Скадовського морського порту) (далі – ба лан со ут римувач).

Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Початковий розмір орендної плати становить 47 620,00 грн 

без ПДВ за базовий місяць оренди – травень 2019 року (дода-
ється), виходячи із вартості майна – 3 783 118,00 (три мільйони 
сімсот вісімдесят три тисячі сто вісімнадцять гривень 00 коп.) 
без урахування ПДВ, визначеної звіті про незалежну оцінку майна 
станом на 30.04.2019.

2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 
базовий місяць оренди – травень 2019 р. порівняно зі стартовим.

3. Мета оренди: стоянка та обслуговування суден, посадка та ви-
садка пасажирів, проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

4. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведен-
ня конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого 
постановою КМУ від 31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску 
становить 285 720,00 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка 
та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержу-
вач – Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області АРК та м. 
Севастополі; ідентифікаційний код 21295778; рахунок одержувача 
37317082001233; банк одержувача – ДКСУ м. Київ; МФО 820172; 
призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в конкурсі на 
право оренди нерухомого майна – вантажного причалу № 3 загаль-
ною площею 1725,0 м2, що перебуває на балансі Скадовської філії ДП 
«Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Скадовського 
морського порту) за адресою: Херсонська обл., Каланчацький р-н, 
с. Хорли, вул. Набережна, 2».

5. Своєчасно і у повному обсязі вносити орендну плату (щоміся-
ця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу 
інфляції.

6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом 
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж за-
пропонована ним сума місячної орендної плати, на відповідні рахунки 
до державного бюджету та ба лан со ут римувачу у співвідношенні, ви-
значеному чинним законодавством.

7. Застрахувати орендоване майно протягом одного місяця з дати 
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно 
зі звітом про незалежну оцінку. У разі порушення умов страхування 
орендованого майна орендар сплачує до державного бюджету штраф 
у розмірі 2 000,00 гривень.

8. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбачено-
му санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтриму-
вати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки.

9. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт 
орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл 
на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою 
зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

10. Нести відповідальність за дотриманням правил експлуатації 
інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єктах оренди 
згідно із законодавством. Виконувати та дотримуватись заходів про-
типожежної безпеки.

11. Поліпшення майна, здійснені орендарем як за згодою, так і без 
згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, 
є власністю держави та їх вартість компенсації не підлягає.

12. Наявність у суб’єкта господарювання певних видів економічної 
діяльності, які повинні відповідати меті оренди (відповідні КВЕДи у 
реєстраційних документах потенційного орендаря);

13. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати платнику 
витрати на проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних 
днів з моменту укладення договору оренди.

14. Термін дії договору оренди – 20 років з подальшою пролон-
гацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання 
орендарем всіх обов’язків згідно з договором оренди. Здійснити но-
таріальне посвідчення договору оренди за власні кошти.

15. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суб-
оренду.

16. Укласти з підприємством – ба лан со ут римувачем та профспіл-
ками угоду про співробітництво (Соціальну угоду) щодо забезпечення 
робочими місцями та збереження соціальних гарантій працівникам 
підприємства – ба лан со ут римувача.

17. Здійснити інвестиції в об’єкт оренди у розмірі 2 (два) мільйони 
гривень протягом терміну дії договору. Скласти графік здійснення ін-
вестицій та надати його орендодавцю. Неналежне здійснення орен-
дарем інвестицій в об’єкт оренди протягом перших 2 років терміну 
дії договору є підставою для його розірвання.

Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов по-
винен відповідати типовому договору оренди індивідуально визна-
ченого (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної 
власності.

У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були засто-
совані санкції відповідно до законодавства.

Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з 
кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, 
запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний роз-
мір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому 
забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Конкурс відбудеться о 14.00 на 12-й календарний день піс-
ля дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості при-
ватизації» в Регіо наль ному відділенні Фонду в Херсонській 
області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. 
Ушакова, 47.

Реєстрація учасників конкурсу проходитиме з 9.00 у кімн. 246 і за-
вершується за десять хвилин до початку проведення конкурсу. Кін-
цевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих 
дні до проведення конкурсу.

Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня стро-
ку для їх подання сплачений гарантійний внесок не повертається.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд кон-
курсної комісії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного вне-
ску; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної 
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в 
день проведення конкурсу; інформацію про відсутність застосування 
до претендента санкцій відповідно до законодавства (надається у до-
вільній формі); інформацію про засоби зв’язку з претендентом;

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.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) пода-
ються в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки пре-
тендента (за наявності). При цьому на конверті зазначаються назва, 
площа та місце зна хо дження об’єкта.

Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 
з понеділка по четвер з 8.00 до 16.00, у п’ятницю – з 8.00 до 14.45, у пе-
редсвяткові дні –з 8.00 до 15.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00.

У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи 
святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний 
за вихідними чи святковими днями робочий день.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди держав-
ного майна Регіо наль ного відділення Фонду в Херсонській області, 
АРК та м. Севастополі, каб. 246 або за тел. (0552) 26-22-18.

ПідСУМКи
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, 
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про підсумки засідання конкурсної комісії щодо передачі 
в оренду державного майна, що відбулося 27.06.2019

Враховуючи, що пропозиції щодо оренди державного нерухо-
мого майна – приміщень першого поверху будівлі (літ. А) (реєстро-
вий № за даними Єдиного реєстру об’єктів державної власності 
08734606.2.ЛРПМФВ001) загальною площею 18,0 м2 (у т. ч. примі-
щення: (1-15) – 12,2 м2, (1-16) – 2,8 м2, (1-17) – 3,0 м2) за адресою: 
м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 228, що перебуває на балансі Дер-
жавної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства 
внутрішніх справ України по Чернівецькій області» надійшли тільки 
від одного претендента та відповідають умовам конкурсу відповід-
но до абз. 4 п. 18 Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 31.08.2011 № 906 (зі змінами, внесеними згідно з поста-
новою КМУ від 22.11.2017 № 886), конкурсною комісією прийнято 
рішення укласти договір оренди з фізичною особою – підприємцем 
Поліщук Катериною Андріївною.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, 
ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про підсумки конкурсу із застосуванням принципу  
аукціону на право оренди нерухомого державного  
майна, що відбувся 24.06.2019

За результатами конкурсу на право оренди державного нерухо-
мого майна, а саме: частини коридору (ХХVIII згідно з поверховим 
планом) загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі за 
адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6, що перебуває на балансі 
Львівського національного університету імені Івана Франка, перемож-
цем конкурсу визнано ФОП Мельника Ростислава Ігоровича.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, 
ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу із застосуванням принципу  
аукціону на право оренди нерухомого державного  
майна, що відбувся 24.06.2019

За результатами конкурсуна право оренди державного нерухо-
мого майна, а саме: частини коридору загальною площею 2,0 м2 на 
першому поверсі будівлі навчального корпусу за адресою: м. Львів, 
вул. Тарнавського, 107, що перебуває на балансі Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка, переможцем конкурсу 
визнано ФОП Мельника Ростислава Ігоровича.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, 
ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу із застосуванням принципу  
аукціону на право оренди нерухомого державного  
майна, що відбувся 24.06.2019

За результатами конкурсу на право оренди державного нерухо-
мого майна, а саме: частини коридору на першому поверсі навчаль-
ного корпусу факультету електроніки та комп’ютерних технологій 
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Львів, вул. Драгоманова, 
50, що перебуває на балансі Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка, переможцем конкурсу визнано ФОП Котика 
Дем’яна Васильовича.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, 
ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого 
державного майна, що відбувся 01.07.2019

За результатами конкурсу на право оренди державного нерухо-
мого майна: вбудованого приміщення (поз. 16) площею 5,0 м2 пер-
шого поверху в службовій будівлі митного оформлення (літера І) за 
адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, 
МАПП «Ужгород», що обліковується на балансі Державної фіскальної 
служби України та перебуває в оперативному управлінні Закарпат-
ської митниці ДФС, переможцем визнано фізичну особу – підприємця 
Дейнеко Ігора Володимировича.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, 
ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу із застосуванням принципу  
аукціону на право оренди нерухомого державного  
майна, що відбувся 18.06.2019

За результатами конкурсу на право оренди державного нерухо-
мого майна – нежитлового вбудованого приміщення № 24 (службове 
приміщення) площею 19,8 м2 на цокольному поверсі в’їздної частини 
автовокзалу пункту пропуску «Краковець» за адресою: Львівська обл., 
Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54, що перебуває 
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному 
управлінні (користуванні)  Львівської митниці ДФС, переможець кон-
курсу – Повне товариство «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс».

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКЙ ОБЛАСТІ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про підсумки конкурсів  
на право оренди державного майна

Враховуючи, що до регіо наль ного відділення надійшли пропози-
ції одного претендента, які повністю відповідають умовам конкурсів 
на право оренди державного окремо індивідуально визначеного не-
рухомого майна:

групи інвентарних об’єктів у складі: матеріальний склад (адмінбу-
дівля) літ. «К» загальною площею 119,0 м2, будівля вахтенної літ. «З» 
загальною площею 28,3 м2, приміщення побутового призначення літ. 
«И» загальною площею 186,6 м2, прохідна літ. «Н» загальною площею 
8,7 м2, що перебуває на балансі Скадовської філії ДП «Адміністрація 
морських портів України» (Адміністрація Скадовського морського 
порту) та розташована за адресою: Херсонська обл., Каланчацький 
район, с. Хорли, вул. Набережна, 2;

групи інвентарних об’єктів у складі: зерновий склад літ. «А» загаль-
ною площею 1365,5 м2; зерновий склад літ. «Б» загальною площею 
1282,7 м2; будівля морвокзалу літ. «М» загальною площею 90,8 м2; 
склад рідкого палива літ. «Е» загальною площею 68,2 м2; гараж для 
автомобілів літ. «Є» загальною площею 149,8 м2; деревообробний цех 
літ. «Ж» загальною площею 129,9 м2; господарський склад літ. «С» 
загальною площею 83,8 м2; адміністративна будівля (будівля управ-
ління) літ. «О» загальною площею 376,6 м2; артезіанська свердлови-
на № 3; вбудовані приміщення в будівлі магазину літ. «У» загальною 
площею 135,1 м2, що перебуває на балансі Державного підприєм-
ства «Скадовський морський торговельний порт» та розташована за 
адресою: Херсонська обл., Каланчацький район, с. Хорли, вул. На-
бережна, 2, конкурсною комісією прийнято рішення про укладення 
договорів оренди з ТОВ «СОФІЯ-1 ПЛЮС».

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по м. КИЄВу  
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого 
державного майна, що відбувся 24.06.2019

За результатами конкурсу на право укладення договору оренди 
державного майна, яке перебуває на балансі Національного техніч-
ного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Політех-
нічна, 37 (окремо розташована будівля біля корпусу № 20) площею 
39,5 м2, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір 
оренди з єдиним учасником конкурсу – ФОП Поволоцьким Сергієм 
Володимировичем.

ІНФОРМАцІя ПРО ОРеНДУ ВІЙСЬКОВОгО МАЙНА
(відповідно до наказу Фонду № 30 від 15.01.08)

IНФОРМАЦIЯ 
КЕВ м. Рівне про проведення конкурсу на право оренди 
нерухомого військового майна

 Об’єкт оренди: частина нежитлового приміщення будівлі 
інв. № 5 (казарма) площею 1,0 м2 військового містечка № 2. 
Будівля побудована в 1935 році. Стан приміщень – задовільний.

Місце зна хо дження об’єкта оренди: 34502, Рівненська обл., 
м. Сарни вул. Суворова, 24.

Ба лан со ут римувач: КЕВ м. Рівне.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 28.02.2019 

становить 5990,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць 

оренди – лютий 2019 року) при рекомендованому використанні 
об’єкта з метою розміщення кавового апарата (розміщення тор-
говельних автоматів, що відпускають продовольчі товари, орендна 
ставка 9 %) – 44,93 грн без ПДВ.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший розмір місячної орендної плати за використання 

зазначеного об’єкта порівняно з початковим розміром орендної 
плати.

2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа по-
точного місяця).

3. Належне утримання та використання об’єкта оренди.
4. Компенсація податку на землю під об’єктом оренди, встанов-

лення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів 
та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.

5. Забезпечення виконання зобов’язань орендаря зі сплати 
орендної плати внесенням задатку в розмірі, не меншому ніж одна 
місячна орендна плата.

6. Компенсація витрат на виготовлення експертної оцінки.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний 

розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання ін-
ших умов конкурсу.

Конкурс буде проведено о 9.00 по завершенні 20 календар-
них днів після опублікування цієї інформації у газеті «Вiдомостi 
приватизації» в КЕВ м. Рівне за адресою: 33001, м. Рівне, 
вул. Чернишова, 8.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На 
конкурс» запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).

Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурс-
ної комiсiї:

заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду 
державного майна України вiд 15.02.2013 № 201 «Про затвердження 
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення дого-
вору оренди майна, що належить до державної власності» (крім проекту 
договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог 
п. 3.2 Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення до-
говору оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 
№ 1549/241; конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов 
конкурсу, пропозиції щодо гарантiї сплати орендної плати (завдаток, 
гарантiя тощо), додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.

Телефон для довідок (0362) 63–00–57, електрон на адреса: 
sekretarkev@i.ua.

ІНФОРМАЦІЯ 
Макарівської КЕЧ району про проведення конкурсу на право 
оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Ма-
карівська КЕЧ району, адреса: вул. Поштова, 23, смт Городок, Радо-
мишльський р-н, Житомирська обл., 12265.

 Назва об’єкта та його місце зна хо дження: нерухоме військо-
ве майно – нежитлові приміщення частини Адміністративної 
будівлі КЕЧ загальною площею 20,6 м2 в будівлі (інв. № 26) вій-
ськового містечка № 6 за адресою: вул. Поштова, 23, смт Городок, 
Радомишльський р-н, Житомирська обл., рік забудови – 1982.
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Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, 
яка виконана станом на 31.03.2019, становить 35 495,00 грн (без 
урахування ПДВ)

Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий 
місяць оренди – березень 2019 рік становить 443,69 грн за умо-
ви використання приміщень під розміщення складу продовольчих та 
непродовольчих товарів.

Ба лан со ут римувач: Макарівська КЕЧ району.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство обо-

рони України.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо вико-

ристання об’єкта:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною 
платою за базовий місяць оренди – березень 2019 р., що становить 
443,69 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж передбачено постановою 
КМУ від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями. Своєчасна 
(щомісяця до 15 числа поточного місяця) в повному обсязі сплата 
орендної плати з урахування індексу інфляції.

2. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального та поточ-
ного ремонту орендованого майна без вимоги про відшкодування.

3. Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонга-
цією відповідно до чинного законодавства.

4. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати 
його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, перед-
баченому екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.

5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою 
перевірки його стану відповідно до напряму використання за цільо-
вим призначенням.

6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, 
вибухові, радіоактивні та легкозапалювані матеріали і речовини.

7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встанови-
ти прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, заключити прямі 
договори з постачальними організаціями або укласти з ба лан со ут-
римувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат 
ба лан со ут римувача на утримання орендованого майна та надання 
комунальних послуг орендарю.

8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечу-
ють у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за 
перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за 
останній місяць оренди. Орендар сплачує завдаток протягом місяця 
з моменту підписання договору.

9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без 
права на приватизацію орендованого майна.

10. Відшкодування переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з 
розміщенням інформації Макарівської КЕЧ про оголошення конкурсу 
та про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна.

11. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення 
незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення 
результатів конкурсу замовнику оцінки.

12. Страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу 
ніж встановлена за незалежною оцінкою.

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

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазна-
чені в п. 3.2. наказу Фонду та МОУ від 26 липня 2000 р. № 1549/241, 
крім того:

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу; документи, що посвідчують повноваження пред-
ставника юридичної особи, посвідчені нотаріусом копії установчих 

документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учас-
ника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не 
порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо 
виконання умов конкурсу, у тому числі запропонований учасником 
конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті 
договору оренди); техніко-економічне обґрунтування оренди (варі-
анти поліпшення орендованого майна).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті (з печаткою учасника конкурсу за наявності) з написом «Для 
участі в конкурсі по оренді».

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 30 днів з дня 
опублікування цієї інформації.

Конкурс буде проведено на 31-й календарний день (якщо він 
є робочий) з дня опублікування цієї інформації (враховуючи день 
виходу) в Макарівській КЕЧ району за адресою: Житомирська 
обл., смт Городок, вул. Поштова, 23.

Документи приймаються за адресою: вул. Поштова, 23, смт Горо-
док, Радомишльський р-н, Житомирська обл., 12265.

Додаткову інформацію можна отримати у інженера з орендних 
відносин або за тел.: (041-32) 4-23-47

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Чернівці про підсумки конкурсу на право оренди 
нерухомого військового майна

За результатами засідання конкурсної комісії переможцем кон-
курсу на право укладення договору оренди нерухомого військового 
майна – нежитлових вбудованих приміщень підвалу (№ 7-4, 7-4а, 7-9, 
7-10, 7-10а) загальною площею 616,5 м2 будівлі (літ. А) Гарнізонного 
будинку офіцерів (інв. № 4) військового містечка № 101, розташо-
ваного за адресою: м. Чернівці, пл. Театральна, 6, визнано фізичну 
особу – підприємця Гальчука Володимира Васильовича.

Продовження додатка 2додаток 1  
до наказу Фонду 

від 27.12.2018 № 1637 
(у редакції наказу Фонду від 02.07.2019 № 644)

ПЕРЕЛІК 
державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських 

організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, 
що підлягають приватизації в 2019 році

Код за
ЄДРПОУ

Назва 
об’єкта

Адреса 
об’єкта

Статутний
капітал, грн

Державна 
частка, % 

Орган
управління

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації

(назва, дата, номер)

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
02574248 ПрАТ «Ту-

ристичний 
комплекс 
«Черемош»

м. Чернівці, 
вул. Комаро-
ва, 13-а

 48851428,50 9,6620 Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Івано-Фран ківській, 
Чернівецькій та Тер-
нопільській областях

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають привати-
зації в 2019 році» (із змінами)

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

33104103 ПрАТ 
«М-СЕРВІС»

м. Київ, 
бульв. Лесі 
Українки, 26

72849107,00 20,3905 Регіо наль не відді-
лення Фонду  
по м. Києву

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають привати-
зації в 2019 році» (із змінами)

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області, 
 Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

24944438 ПАТ «Херсон-
ський завод 
«Судмаш»

м. Херсон, 
Карантинний 
острів, 1

67235000,00 100,0000 Державний концерн 
«Укроборон пром»

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 «Про внесення 
змін до наказу Фонду державного майна України від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають привати-
зації в 2019 році» (із змінами)

Апарат Фонду
03771732 ТОВ «Світ 

ласощів»
м. Черкаси, 
вул. Чиги-
ринська, 11

 37000000,00 40,0000 Апарат Фонду Наказ Фонду від 28.05.2019 № 507 «Про внесен-
ня змін до наказу Фонду державного майна України 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році» (із змінами)

додаток 2  
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 02.07.2019 № 644)

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 держав-
ного підприємства «Він ницький авіа-
ційний завод – «ВІАЗ»

м. Він ниця, вул. Че-
хова, 7

Державний кон-
церн «Укроборон-
пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Єдиний майновий комплекс – струк-
турний підрозділ ДП «Хмельницький 
завод залізобетонних конструкцій 
та виробів»

Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н, с-ще 
Богданівці, вул. Завод-
ська, 1/2Б

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Він ницькій та 
Хмельницькій об-
ластях

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)»

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

08011078 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Запорізький автомобільний 
ремонтний завод»

м. Запоріжжя, 
вул. Уральська, 1

Державний кон-
церн «Укроборон-
пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Житомирській області

20421040 Єдиний майновий комплекс 
районного міжгосподарського 
комбінату сільського комунального 
господарства «Райсількомунгосп»

Житомирська обл., 
Брусилівський р-н, 
смт Брусилів, вул. Лер-
монтова, 70

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Житомирській 
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

40673033 Державне підприємство «Головин-
ський кар’єр»

Житомирська обл., Чер-
няхівський р-н, смт Го-
ловине, вул. Адміністра-
тивна, 8

Апарат Фонду Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, 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 кон-
церн «Укроборон-
пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, 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. Брова-
ри, вул. Сергія Моска-
ленка, 26-А

Міністерство 
аграрної політики 
та продовольства 
України

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 «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)»

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 Полтавській та Сумській областях

00845921 Єдиний майновий комплекс держав-
ного підприємства «Чутове»

Полтавська обл., смт Чу-
тове, вул. Центральна, 
12, кімн. 7

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Полтавській та 
Сумській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській області

24341869 Єдиний майновий комплекс держав-
ного підприємства «Бюро з стандар-
тизації та нормативного забезпечен-
ня на залізничному транспорті»

м. Харків, вул. Халту-
ріна, 46 

Міністерство 
інфраструктури 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

14309764 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Харківський завод транспортного 
устаткування»

м. Харків, вул. Достоєв-
ського, 3

Державний кон-
церн «Укроборон-
пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Чернігівській області

07978157 Єдиний майновий комплекс держав-
ного підприємства «171 Чернігівський 
ремонтний завод»

м. Чернігів, вул. Кошо-
вого, 1

Державний кон-
церн «Укроборон-
пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

08457704 Єдиний майновий комплекс держав но-
го підприємства «Ніжинський ремонт-
ний завод інженерного озброєння»

Чернігівська обл., 
м. Ніжин, вул. Прилуць-
ка, 131

Державний кон-
церн «Укроборон-
пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, 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 кон-
церн «Укроборон-
пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

24967600 Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства 
«Укроборонресурси»

м. Київ, Саперно-
Слобідський проїзд, 3

Державний кон-
церн «Укроборон-
пром»

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

38488780 Єдиний майновий комплекс 
Державного підприємства 
«Український інститут інженерно-
технічних розслідувань для 
будівництва»

м. Київ, бульвар Лесі 
Українки, 26

Міністерство регіо-
наль ного розви-
тку, будівництва 
та житлово-
комунального гос-
подарства України

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 «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)»

Апарат Фонду

32495626 Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «Дніпровський 
електровозобудівний завод»

м. Дніпро, вул. Орбіталь-
на, 13

Міністерство еко-
номічного розвитку 
і торгівлі України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої привати-
зації, 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 привати-
зації, що підлягають приватизації в 2019 році»

додаток 3 
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 02.07.2019 № 644)

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 бу-
дівля 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 
Хмельницькій об-
ластях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Будівля прохідної літ. А загальною 
площею 114,1 кв. м.

м. Він ниця, 
вул. Гонти, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Будівля лазні з прибудованою ко-
тельнею загальною площею 261,3 
кв. м, що не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Красносільський цу-
кровий 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 при-
ватизації в 2019 році»

Приміщення лазні з № 2-1 по № 2-7 
загальною площею 50,0 кв. м в 
будівлі літ. «З, З1, з», що не уві-
йшли до статутного капіталу СВАТ 
«Комсомольське», код за ЄДРПОУ 
05527692

Він ницька обл., 
Козятинський 
р-н, с. Садове, 
вул. Бригадна, 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 при-
ватизації 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 02.07.2019 № 644.  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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Продовження додатка 3Продовження додатка 3

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 
площею 391,4 кв. м в будівлі 
торгового комплексу літ. А, у т. ч. 
приміщення: на І поверсі з № 14 по 
№ 33 площею 379,3 кв. м; підвал 
№ 1 площею 12,1 кв. м, вхідний 
майданчик а, що не увійшли до 
статутного капіталу ВАТ «Ободі-
вський цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 00371742

Він ницька обл., 
Тростянецький р-н, 
с. Нова Ободівка, 
вул. Призавод-
ська, 24д

Новоободівська 
сільська 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 при-
ватизації 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 
сільська 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 при-
ватизації 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 при-
ватизації в 2019 році»

Будівля лазні загальною площею 
149,6 кв. м, яка під час приватизації 
не увійшла до статутного капіталу 
КСП «Красне», код за ЄДРПОУ 
495154

Він ницька обл. 
Він ницький р-н, 
с. Махнівка, 
вул. Фестиваль-
на, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Нежитлові будівлі: корівник літ. «Е», 
загальною площею 949,8 кв. м; ваго-
ва літ. «І» загальною площею 18,7 кв. 
м; вбиральня літ. «О» загальною пло-
щею 6,8 кв. м; склад-комора літ. «Р», 
«Р1», «Р2», «Р3» загальною площею 
436,1 кв. м, які не увійшли до статут-
ного 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 при-
ватизації в 2019 році»

Нежитлове вбудоване приміщення 
№ 58 площею 25,3 кв. м на 1 по-
версі 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 при-
ватизації в 2019 році»

Будівля клубу-їдальні літ. «А», веран-
да літ. «а», веранда літ. «а2» загаль-
ною 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 дер-
жавного майна України від 27.12.2018 
№ 1637 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Підвальне приміщення галереї 
транспортування 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 дер-
жавного майна України від 27.12.2018 
№ 1637 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Будівля лазні загальною площею 
99,8 кв. м

Він ницька обл., 
Літинський 
р-н, с. Іванівці, 
вул. Слобідська, 30

Тесівська сільська 
рада Літинського ра-
йону Він ницької об-

ласті, 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 дер-
жавного майна України від 27.12.2018 
№ 1637 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Приміщення колишнього клубу 
загальною площею 237,6 кв. м з об-
ладнанням, що не увійшло до статут-
ного 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 дер-
жавного майна України від 27.12.2018 
№ 1637 «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році» (із 
змінами)»

Будівля лазні загальною площею 
174,7 кв. м, що не увійшла до ста-
тутного капіталу ВАТ «Скоморо-
шівський цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 00371771

Він ницька обл., 
Оратівський р-н, 
с. Скоморошки, 
вул. Централь-
на, 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 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)»

Погріб літера «Б-1», загальною пло-
щею 39,7 кв. м

Хмельницька обл., 
Летичівський 
р-н, смт Летичів, 
вул. Автопарків-
ська, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Погріб літера «В-1», загальною пло-
щею 39,1 кв. м.

Хмельницька обл., 
Летичівський 
р-н, смт Летичів, 
вул. Автопарків-
ська, 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 при-
ватизації 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 при-
ватизації в 2019 році»

Погріб, загальною площею 35,4 
кв. м

Хмельницька обл., 
Старосинявський 
р-н, смт Стара 
Синява, вул. Вату-
тіна, 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 при-
ватизації 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, 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»

Будівля їдальні № 18 Дніпропетровська 
обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Переяс-
лівська

ПАТ «Півден-
ний гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, 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»

Нежитлова будівля (будинок котель-
ної) літ. 59 загальною площею 920,4 
кв. м та труба димова літ. 58

Дніпропетровська 
обл., м. Павло-
град, вул. Харків-
ська, 15 

ПРАТ Завод «Павло-
градхіммаш», код за 
ЄДРПОУ 00217417

Регіо наль не від-
ділення по Дні-
пропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській об-
ластях

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 підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Нежитлова будівля загальною пло-
щею 484,3 кв. м

Дніпропетровська 
обл., м. Синельни-
кове, вул. Виконко-
мівська, 179

Управління соціаль-
ного захисту насе-
лення Синельників-
ської районної дер-
жавної 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 при-
ватизації 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 Дніпропетров-
ській, 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»

Нежитлові приміщення м. Дніпро, пр. 
Сергія Нігояна (пр. 
Калініна), 67

ПрАТ «Дніпровський 
металургійний 
завод», код за 
ЄДРПОУ 05393056

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, 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»

Нежитлові будівлі у складі: нежитло-
ва будівля літ. А-1 загальною пло-
щею 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 приватиза-
ції не увійшли до статутного капіталу 
ВАТ «Дніпроважмаш»

м. Дніпро, вул. Діа-
мантна, 8

Міський центр 
соціальної допомоги, 
код за ЄДРПОУ 
25542943

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, 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»

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 Дніпропетров-
ській, 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»

Нежитлова будівля (добудова будів-
лі 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 Дніпропетров-
ській, 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»

Нежитлова будівля (будівля хо-
лодильної 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 Дніпропетров-
ській, 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»

Нежитлова будівля (будівля для збе-
рігання техніки і інвентаря підсобно-
го 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 Дніпропетров-
ській, 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»

Нежитлова будівля (будівля управ-
ління 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 Дніпропетров-
ській, 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»

Нежитлова будівля (бокси по ремон-
ту 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 Дніпропетров-
ській, 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»

Нежитлова будівля (склад зі служ-
бовими приміщеннями при дерево-
обробному 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 Дніпропетров-
ській, 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»

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 Дніпропетров-
ській, 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»

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 Дніпропетров-
ській, 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»

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 Дніпропетров-
ській, 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»

Нежитлова будівля (приміщення для 
зберігання кисневих балонів), інв. 
№ 01002611

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Лавочкі-
на, 32а

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, 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»

Гараж для стоянки машин інв. 
№ 01002609

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Лавочкі-
на, 32б

ПрАТ «Центральний 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, 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»

Нежитлова будівля літ. А загальною 
площею 1086,0 кв. м; замощення І, 
огорожа № 1-2

Дніпропетровська 
обл., м. Жовті 
Води, вул. Хмель-
ницького, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля швейної дільниці 
загальною площею 1954,9 кв. м

Дніпропетровська 
обл., м. Жовті 
Води, вул. Богу-
на 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 при-
ватизації в 2019 році»

Комплекс нежитлових будівель у 
складі: нежитлова будівля літ. А за-
гальною площею 4088,3 кв. м; там-
бур літ. а загальною площею 19,0 
кв. м; ганок літ. а1; навіс літ. а2; 
трансформатор літ. В; огорожа № 1; 
огорожа № 2; хвіртка № 3; ворота 
№ 4; вимощення І 

 Дніпропетров-
ська обл., м. Жовті 
Води, вул. Гага-
ріна, 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 при-
ватизації 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. Про-
мислова, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля літ. А загальною 
площею 279,3 кв. м; вимощення І; 
огорожа № 1; ворота № 2, 3

Дніпропетровська 
обл., м. Жовті 
Води, вул. Вільхів-
ська, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Парники загальною площею 
203,8 кв. м

м. Дніпро, пров. 
Ялицевий, 7-Б

ДП «Виробниче 
об’єднання Півден-
ний 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 при-
ватизації 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)

Теплиця загальною площею 534,3 
кв. м 

м. Дніпро, пров. 
Ялицевий, 7-Б

ДП «Виробниче 
об’єднання Півден-
ний машинобудівний 
завод імені О. М. Ма-
карова», код за 
ЄДРПОУ 14308368

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Господарський корпус загальною 
площею 262,9 кв. м

м. Дніпро, пров. 
Ялицевий, 7-Б

ДП «Виробниче 
об’єднання Півден-
ний машинобудівний 
завод імені О. М. Ма-
карова», код ЄДРПОУ 
14308368

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

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

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

ДП «Виробниче 
об’єднання Півден-
ний машинобудівний 
завод імені О. М. Ма-
карова» Павлоград-
ський механічний за-
вод, код за ЄДРПОУ 
14310170

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Червоний куток (інв. № 31559) за-
гальною площею 32,4 кв. м

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

ДП «Виробниче 
об’єднання Півден-
ний машинобудівний 
завод імені О. М. Ма-
карова», Павлоград-
ський механічний за-
вод, код за ЄДРПОУ 
14310170

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Механічна майстерня (інв. № 42655) 
загальною площею 44,0 кв. м 

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

ДП «Виробниче 
об’єднання Півден-
ний машинобудівний 
завод імені О.М. Ма-
карова» Павлоград-
ський механічний за-
вод, код за ЄДРПОУ 
14310170

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Склад ВР загальною площею 202,4 
кв. м

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

ДП «Виробниче 
об’єднання Півден-
ний машинобудівний 
завод імені О. М. Ма-
карова» Павлоград-
ський механічний за-
вод, код за ЄДРПОУ 
14310170

Державне космічне 
агентство України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Гараж на 2 бокси загальною пло-
щею 85,6 кв. м

Дніпропетровська 
обл., Межівський 
район, смт Меж-
ова, вул. ім. Гру-
шевського, 7а

Управління Державної 
казначейської 
служби України у 
Межівському районі 
Дніпропетровської 
області, код за 
ЄДРПОУ 37909010

Державна казна-
чейська служба 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Службове приміщення загальною 
площею 634,4 кв. м

Дніпропетровська 
обл., Широківський 
район, смт Ши-
роке, вул. Собор-
на, 119

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Широків-
ському районі Дні-
пропетровської об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
36729624

Державна казна-
чейська служба 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Гараж загальною площею 40,6 кв. м Дніпропетровська 
обл., Широківський 
район, смт Широ-
ке, вул. Соборна, 
119а

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Широків-
ському районі Дні-
пропетровської об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
36729624

Державна казна-
чейська служба 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Гараж загальною площею 28,0 кв. м Дніпропетровська 
обл., Широків-
ський район, смт. 
Широке, вул. Со-
борна, 119а

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Широків-
ському районі Дні-
пропетровської об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
36729624

Державна казна-
чейська служба 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Сарай загальною площею 26,1 кв. м Дніпропетровська 
обл., Широків-
ський район, смт. 
Широке, вул. Со-
борна, 119

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Широків-
ському районі Дні-
пропетровської об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
36729624

Державна казна-
чейська служба 
України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації 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 держав-
ної казначейської 
служби України у Со-
лонянському районі 
Дніпропетровської 
області, код за  
ЄДРПОУ 37916143

Державна казна-
чейська служба 
України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фон-
ду державного майна України від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації 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 кількості двох одиниць, 
інв. №№ 40612, 940610; підсилювач 
«Трембіта», інв. № 70356; кондиціо-
нер побутовий БК-1500 (МСЧ), інв. 
№ 913821; верстак рейсмусовий, 
інв. № 42501; верстак фуговальний, 
інв. № 42504; верстак стрічковий, 
інв. № 42505; верстак сверлильно-
пазовий, інв. № 42630; верстак 
фрезерний, інв. № 42636; верстак 
торцовочний, інв. № 42677; кран 
підвісний, інв. № 45738

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 Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фон-
ду державного майна України від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 
2019 році»

Нежитлова будівля – кафе «Дворік» 
літ. А-1 (у складі прибудови літ. 
А’-1, навісів літ. а, а’, огорожі № 1, 
мостіння літ. І), загальною площею 
138,9 кв. м

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Гірни-
ків, 36а

ПрАТ «Інгулецький 
гірничо-
збагачувальний 
комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190905

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 
«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)»

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 Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 
«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)»

Будівля станції дегазації одягу  
(інв. № 10310037Г)

м. Дніпро, 
вул. Столєтова, 21

АТ «ІНТЕРПАЙП 
Нижньодніпровський 
трубопрокатний 
завод», код за 
ЄДРПОУ 05393116

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Будівля інституту літ. А-3, площею 
2457,9 кв. м

Запорізька об-
ласть, м. Запоріж-
жя, вул. Вишнев-
ського, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Приміщення V, літ. А-2, площею 
159,7 кв. м

Запорізька об-
ласть, м. Запоріж-
жя, 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 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 підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

Гараж літ. Б, площею 38,1 кв. м Запорізька обл., 
Оріхівський 
р-н, м. Оріхів, 
вул. Шевченка, 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 при-
ватизації 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 при-
ватизації 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 при-
ватизації 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 адміністра-
ція Запорізької об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
02126354

Пологівська ра-
йонна державна 
адміністрація Запо-
різької області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, 
площею 164,4 кв. м

Запорізька обл., 
Вільнянський 
р-н, с. Петро-
Свистунове, 
вул. Зачиняєва, 25

ТОВ «Агрофірма 
«Жовтневий», код за 
ЄДРПОУ 00849103

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, 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»

Будівля клубу літ. А, інв. № 10002,
площею 246,3 кв. м

Запорізька обл., 
Вільнянський 
р-н, с. Дніпровка, 
вул. Паторжин-
ського, 76

ТОВ «Агрофірма 
«Жовтневий», код за 
ЄДРПОУ 00849103

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, 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»

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 Дніпропетров-
ській, 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»

Нерухоме майно у складі: склад літ. 
А, площею 513,2 кв. м; склад літ. Б, 
площею 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 Дніпропетров-
ській, 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»

Нерухоме майно у складі: будівля 
виробнича 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, площею 12,0 кв. м; будівля 
складу літ. Р, площею 15,4 кв. м; 
будівля складу літ. С, площею 18,7 
кв. м; будівля майстерні літ. М, пло-
щею 12,5 кв. м; будівля гаражу літ. 
О, площею 52,8 кв. м; будівля гара-
жу літ. У, площею 45,2 кв. м; навіс 
літ. Ш; ворота № 1,3,6,7,8,9; замо-
щення I; майданчик під обладнання, 
2; оглядова яма, 4; вапнякова яма, 
5; паркан, 11; будівля складу літ. Н, 
Т, Ч, Ю, Я

 Запорізька обл., 
м. Запоріжжя, 
вул. Космо-
дем’янської Зої, 4

 Відсутній  Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, 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»

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 накопичувальним від-
стійником, літ. ІV; пристрій очистки 
промислових стічних вод, літ. ІV; 
літ. И1, И2, И3; літ. V; кабельна 
лінія 10 кВт 0,38/0,22; водопровод-
ні мережі; літ. IX; міжцехові теплові 
мережі; наружні мережі водопро-
воду повторного використання на 
проммайданчику; літ. М; підстанція 
трансформаторна комплексна; літ. 
VІІІ; повітряно-кабельна ЛЕП 10 кВт; 
літ. Ч; літ. Ш; літ. Щ

 Запорізька об-
ласть, смт Веселе, 
вул. Робоча, 6

 ПрАТ «Світлофор», 
код за ЄДРПОУ 
00656551

 Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Дніпропетров-
ській, 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»

Прибудоване нежитлове приміщен-
ня 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 Фон-
ду державного майна України від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації 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 Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоградській 
областях

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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., Маловисків-
ський р-н, с. Бере-
зівка, вул. Шевчен-
ка, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля, а саме: будівля 
пральні, АА’А’’гг1; г2; г3, загальна 
площа 519,5 кв. м; вимощення, 
тротуар, І, ІІ

Кіровоградська 
обл., Маловис-
ківський р-н, 
смт Смоліне, 
вул. Транспорт-
на, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Забійний цех з ковбасним відді-
ленням

Кіровоградська 
обл., Маловис-
ківський р-н, 
смт Смоліне, 
вул. Автобазів-
ська, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Комплекс нежитлових будівель з 
побутовими та допоміжними при-
міщеннями, блоком зимових ґрун-
тових теплиць, енергоблоком, вимо-
щенням, огорожами

Кіровоградська 
обл., Маловис-
ківський р-н, 
смт Смоліне, 
вул. Автобазів-
ська, 6

Державне підпри-
ємство «Схід-
ний 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 при-
ватизації в 2019 році»

Виробнича база у складі: 1/2 час-
тини адмінприміщення літ. «А» 
площею 225,3 кв. м, гараж літ. «Г» 
загальною площею 111,0 кв. м

Кіровоградська 
обл., Новоукраїн-
ський р-н, м. Ново-
українка, вул. Кур-
чатова, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Нежитлове приміщення (ШМБ) Кіровоградська 
обл., Новгород-
ківський р-н, 
с. Інгуло-Кам’янка, 
вул. Шевченка, 27 

Кропивницьке між-
районне управління 
водного господар-
ства, код за ЄДРПОУ 
01039563

Державне агент-
ство водних ресур-
сів України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації 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)

Комплекс нежитлових приміщень Кіровоградська 
обл., Олексан-
дрівський р-н, 
смт Олександрівка, 
вул. Незалежності 
України (Лені-
на), 2а 

Головне управлін-
ня статистики у 
Кіровоградській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
02360926

Державна служба 
статистики України 

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Комплекс будівель Кіровоградська 
обл., Новомир-
городський р-н, 
м. Новомиргород, 
вул. Соборності 
(Леніна), 302

Головне управлін-
ня статистики у 
Кіровоградській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
02360926

Державна служба 
статистики України 

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 Донецькій області

Будівля телефонної станції літ. А-1 
загальною площею 91,9 кв. м

Донецька обл., 
Великоновосілків-
ський р-н, селище 
Урожайне, вул. По-
штова, буд. 1 

ПАТ «МАКСТРОЙ»,  
код за ЄДРПОУ 
05394759 

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Донецькій області

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Комплекс (передавальний радіо-
центр)

Донецька обл., 
м. Маріуполь, про-
спект 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Будівля нежитлова (склад) Донецька обл., 
м. Маріуполь, 
вул. Лавицького, 
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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Будівля, будинок шипчандлерсько-
го пункту

Донецька обл., 
м. Маріуполь, про-
спект 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Будівля нежитлова Донецька обл., 
м. Маріуполь, 
вул. Ласкова 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Будівля нежитлова Донецька обл., 
м. Маріуполь, 
вул. Набережна, 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Житомирській області

Будівлі колишньої артсвердловини Житомирська 
обл., м. Малин, 
вул. Українських 
Повстанців, 40

ДП «ПМК – 158» 
ВАТ «Житомирвод-
буд», код за ЄДРПОУ 
01036833

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Житомирській 
області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля колишнього газорегулятор-
ного пункту

м. Житомир, 
вул. Вільський 
шлях, 14

ТОВ «Чинар», код за 
ЄДРПОУ 13581814

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Житомирській 
області

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 Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Житомирській 
області

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 Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Житомирській 
області

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’їзна, 22

ПрАТ «Житомирський 
консервний завод», 
код за ЄДРПОУ 
05528125

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Житомирській 
області

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’їзна, 22

ПрАТ «Житомирський 
консервний завод», 
код за ЄДРПОУ 
05528125

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Житомирській 
області

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 
підвалів 

м. Житомир, 
вул. Фастівська, 
11а

ПрАТ «Фірма «Жито-
мирінвест», код за 
ЄДРПОУ 01272640

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Житомирській 
області

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

Регіо наль не 
відділення Фонду 
по Житомирській 
області

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 залізобе-
тонних і гідротехніч-
них конструкцій», код 
за ЄДРПОУ 1033444

Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Жито-
мирській області

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 Кор-
нинське, вул. Сла-
ви, 1

Відсутній Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Жито-
мирській області

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-Волин-
ська районна дер-
жавна адмініст ра-
ція Житомирської 
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. Відроджен-
ня, 6а

Новоград-Во лин ська 
районна дер жав-
на адміністрація 
Житомирської 
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 Фон-
ду державного майна України від 
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження 
переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

Будівля котельні № 257 Житомирська 
обл., м. Новоград-
Волинський, 
вул. Ушакова, 44А

Новоград-Волинська 
районна державна 
адміністрація 
Житомирської 
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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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 лісни-
цтво, 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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)

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Окреме майно у складі: виробничі 
приміщення, Д, загальною площею 
301,8 кв. м; склади, Д1, загальною 
площею 62,9 кв. м; частина май-
стерні, Д, загальною 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. Доро-
шенка, 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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, вбиральня, 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 
безпечності харчо-
вих продуктів та за-
хисту споживачів

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівлі та споруди пансіонату 
«Буковина» (реєстраційний номер 
81411187321)

Чернівецька обл., 
Глибоцький р-н, 
с. Валя Кузьмина, 
вул. Озерна, 13

ДП «Управління спра-
вами Фонду держав-
ного майна України», 
код за ЄДРПОУ 
39950170

Апарат Фонду Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації 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 при-
ватизації в 2019 році»

Гідротехнічні споруди ставка у 
складі: водонапуск, 1; гребля, 2; 
контурна дамба, 3; водоскидна спо-
руда, 4; службовий місток, 5; відвід-
ний 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 
Тернопільській об-
ластях

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Гідротехнічні споруди ставка у 
складі: водонапуск, 1; гребля, 2; 
контурна дамба, 3; водоскидна спо-
руда, 4; службовий місток, 5; відвід-
ний 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 
Тернопільській об-
ластях

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Нежитлове приміщення банку за-
гальною 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 район-
на державна ад-
міністрація Терно-
пільської області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Луганській області

Водопод’ємна установка ВУ-10-304 Луганська область, 
смт Новоайдар, 
вул. Великий шлях

ВАТ «Новоайдарська 
птахофабрика», код 
за ЄДРПОУ 00851488

Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Луган-
ській області

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

Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Луган-
ській області

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 «Сєвєродонець-
кий комбінат буді-
вельних матеріалів та 
конструкцій», код за 
ЄДРПОУ 01235811

Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Луган-
ській області

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 статутного капіталу КП «Сєвє-
родонецький комбінат будівельних 
матеріалів та конструкцій», код за 
ЄДРПОУ 01235811

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, 
вул. Силікатна, 
10-ш

КП «Сєвєродонець-
кий комбінат буді-
вельних матеріалів та 
конструкцій», код за 
ЄДРПОУ 01235811

Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Луган-
ській 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)»

Автомобіль ЗАЗ-LANOS (р/н 
ВВ4400СВ)

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, 
вул. Партизан-
ська, 12

Управління Державної 
міграційної служби 
України в Луганській 
області, код за 
ЄДРПОУ 37851432

Державна міграцій-
на служба України

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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 Львів-
ській області, код за 
ЄДРПОУ 02361400

Державна служба 
статистики України

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: 
будівля електропідстанції площею 
211,3 кв. м з обладнанням (переда-
вальними пристроями), залізнична 
колія

Львівська обл., 
м. Дрогобич, 
вул. Гайдамаць-
ка, 22

Товариство з обме-
женою відповідаль-
ністю «Дрогоби-
чавтокран», код за 
ЄДРПОУ 35286242

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 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: 
внутрішньоквартальні мережі, вну-
трішня телефонна мережа

Львівська обл., 
м. Дрогобич, 
вул. Гайдамаць-
ка, 22

Товариство з обме-
женою відповідаль-
ністю «Дрогоби-
чавтокран», код за 
ЄДРПОУ 35286242

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 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: 
водонапірна башня площею 13,2 кв. 
м, будівля артезіанської свердлови-
ни площею 20,2 кв. м

Львівська обл., 
м. Золочів, 
вул. Львівська, 50

Відкрите акціонерне 
товариство «Ремсер-
віс», код за ЄДРПОУ 
13837886

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»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
будівля трансформаторної підстанції 
площею 39,9 кв. м, будівля прохід-
ної площею 67,5 кв. м, енергоко-
мунікації

Львівська обл., 
Золочівський р-н, 
с. Підгородне, 
вул. Тернопіль-
ська, 6

Відсутній 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 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
під’їзна колія, огорожа 

Львівська обл., 
Золочівський р-н, 
с. Підгородне, 
вул. Тернопіль-
ська, 6

Відсутній 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 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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 Львів-
ській області, код за 
ЄДРПОУ 02361400

Державна служба 
статистики України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, 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 підпри-
ємство Державний 
інститут проектуван-
ня міст «Містопро-
ект», код за ЄДРПОУ 
02497909

Міністерство 
регіо наль ного роз-
витку, будівни-
цтва та житлово-
комунального госпо-
дарства України

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: асфальтні площадки (інв. 
№ 102,114), вага автомобільна (інв. 
№ 604), заглублений склад (інв. 
№ 015), контора-лабораторія (інв. 
№ 013), мехмайстерня (інв. № 009), 
огорожа (інв. № 112), повітряна 
електросилова лінія (інв. № 200), 
пож. депо і баня (інв. № 010), по-
ждепо (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 підпри-
ємство «Стрийський 
комбінат хлібопро-
дуктів № 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 
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 колишнього костелу з прибу-
дованою венткамерою площею 564,8 
кв. м, огорожа

Львівська обл., 
Жовківський р-н, 
смт Магерів, 
вул. Л. Марто-
вича, 2

Приватне підприєм-
ство «Газдиня», код 
за ЄДРПОУ 38853252

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 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
одноповерхова будівля учбового 
корпусу літ. «Ж-1» площею 435,1 кв. 
м, одноповерхова 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. Ли-
чаківська, 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Вбудовані нежитлові приміщення 
№ № 2, 3 загальною площею 52,4 
кв. м, які розташовані на 1-му по-
версі будівлі

Львівська обл., 
м. Миколаїв, буль-
вар Проектний, 1

Миколаївська район-
на державна адміні-
страція Львівської об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
04056339

Миколаївська район-
на державна адмі-
ністрація Львівської 
області

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Огорожа (залізобетонні плити, 
13 од.)

Львівська обл., 
Мостиський р-н, 
с. Крисовичі, 
вул. Стрілецька, 4

Товариство з обме-
женою відповідаль-
ністю «Каменяр», код 
за ЄДРПОУ 04950193

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закарпат-
ській та Волинській 
областях

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля загальною пло-
щею 230,7 кв. м

Львівська обл., 
м. Городок, 
вул. Львівська, 38с

Городоцька районна 
державна адміністра-
ція Львівської об-
ласті, код за ЄДРПОУ 
04056463

Городоцька районна 
державна адміні-
страція Львівської 
області

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Група інвентарних об’єктів у складі: 
насосна станція І підйому /літер 
А-1/ загальною площею 166,7 кв. 
м; водопровід технічної води; водо-
приймальна споруда /літер Б-1/ за-
гальною площею 68,0 кв. м, під’їзна 
дорога до станції І підйому; кран 
мостовий ручний загального при-
значення; 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, Закар-
патській та Волин-
ській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

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 розподіль-
чий ПР-24-7211; пункт розподільчий 
ПР-24-7203; пункт розподільчий 
ПР-24-7205; пункт розподільчий ПР-
24-7208; пункт розподільчий ПР-24 
д 7215 21 УЗ; насос КВ-18; насос 
КВ-18; насос 2 20/30; насос 2 20/30; 
вторинний прилад 2-054; вторинний 
прилад 2-054; вторинний прилад 
2-054; конденсаторна установка; 
конденсаторна установка

Волинська 
обл., м. Луцьк, 
вул. Мамсуро-
ва, 5б

ПрАТ «СКФ Украї-
на», код за ЄДРПОУ 
05745160

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській, Закар-
патській та Волин-
ській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Будинок трансформаторної підстан-
ції /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, Закар-
патській та Волин-
ській областях

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фон-
ду державного майна України від 
27.12.2018 № 1637 «Про затверджен-
ня переліків об’єктів малої привати-
зації, що підлягають приватизації в 
2019 році»

Група інвентарних об’єктів: КПП (лі-
тер А-1) загальною площею 31,0 кв. 
м та споруди (літер Ж-1) загальною 
площею 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 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 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, 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 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, 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 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, 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 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, 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 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, 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 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Центральний розподільчий пункт бу-
дівельної бази

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайдан-
чик, 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 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Домобудівельний комбінат (роз-
ширення)

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайдан-
чик, 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 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Майстерня вентзаготовок Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайдан-
чик, 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 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Аргоно-киснева газофікаційна 
станція

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайдан-
чик, 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 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Склад кисневих балонів та карбіду 
кальцію

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайдан-
чик, 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 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Сховище зрідженого пропан-бутану Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайдан-
чик, 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 
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)

Майстерня хімічного покриття з 
службово-побутовим корпусом

Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
Проммайдан-
чик, 38

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 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля загальною пло-
щею 2935,1 кв. м

Миколаївська 
обл., м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 11

Миколаївський 
окружний адміністра-
тивний суд, код за 
ЄДРПОУ 35356555

Державна судова ад-
міністрація 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)»

Адміністративна будівля Миколаївська обл., 
Миколаївський р-н, 
селище Радісний 
Сад, вул. Миру, 1

АТ «Радсад», код за 
ЄДРПОУ 00413989

Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Миколаївській 
області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській області
Колишнє приміщення банку «Укра-
їна»

Одеська обл., 
Лиманський р-н, 
смт Доброслав, 
вул. Централь-
на, 45

Управління державної 
казначейської служби 
України у Лимансько-
му районі Одеської 
області, код за  
ЄДРПОУ 37984056

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»

Будівля контори-лабораторії Одеська обл., 
м. Білго род-Дніст-
ров сь кий, вул. Ко-
чубинського, 52-Б

ТДВ «ПМК-225», код 
за ЄДРПОУ 01039857

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Одеській області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Корпус млину (літ. А) загальною 
площею 636,7 кв. м (площа забудо-
ви 751 кв. м), який у процесі при-
ватизації не увійшов до статутного 
капіталу ВАТ «Саратський комбінат 
хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 
00955207

Одеська обл., 
Саратський р-н, 
смт Сарата, 
вул. Мельнична, 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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. Удо-
бне, комплекс 
будівель та споруд 
№ 2

Білгород-Дніст ров-
ське міжрайонне 
управління водного 
господарства, код за 
ЄДРПОУ 21013142

Державне агент-
ство водних ресур-
сів України

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 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. Євгена Гребін-
ки, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Нежитлова будівля, загальною пло-
щею 236,1 кв. м

Полтавська обл., 
Глобинський 
р-н, с. Кагамлик, 
вул. Шевченка, 17а

СТОВ «Пронозівське» 
(ліквідовано)

Регіо наль не від-
ділення 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»

Нежитлова будівля, загальною пло-
щею 102,8 кв. м

Полтавська обл., 
Глобинський 
р-н, с. Опришки, 
вул. Миру, 50а

ПГСП «Колос», код за 
ЄДРПОУ 5423107

Регіо наль не від-
ділення 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»

Нежитлова будівля Полтавська обл., 
Козельщинський 
р-н, с. Лутовинів-
ка, вул. Короленка, 
74-В

ТОВ «Агропромис-
лове обєднання 
«Цукровик Полтавщи-
ни», код за ЄДРПОУ 
30811110

Регіо наль не від-
ділення 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»

Прохідна Полтавська обл., 
м. Полтава, 
вул. Буровиків, 6

ТОВ «Полтавський 
ремонтно-механічний 
завод», код за  
ЄДРПОУ 31966932

Регіо наль не від-
ділення 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»

Гараж з оглядовою ямою загальною 
площею 32,5 кв. м

Сумська об-
ласть, м. Шостка, 
вул. Горького, 14а

Головне управління 
статистики у Сум-
ській 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 при-
ватизації в 2019 році»

Гараж загальною площею 46,7 кв. м Сумська область, 
м. Конотоп, пл. 
Ярмаркова, 12

Головне управління 
статистики у Сум-
ській 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 при-
ватизації в 2019 році»

Будівля клубу бригади № 2 Сумська область, 
Охтирський ра-
йон, с. Сосонка, 
вул. Садова, 1а

Відсутній Регіо наль не від-
ділення 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»

Будівля їдальні Сумська область, 
Охтирський район, 
с. Стара Іванівка, 
вул. Решітька, 4а

Відсутній Регіо наль не від-
ділення 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»

Промтоварний склад Сумська об-
ласть, м. Ромни, 
вул. Горького, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Магазин № 3 Сумська об-
ласть, м. Ромни, 
вул. Горького, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Кочегарка Сумська об-
ласть, м. Ромни, 
вул. Горького, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Продовольчий склад Сумська об-
ласть, м. Ромни, 
вул. Горького, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Контора Сумська об-
ласть, м. Ромни, 
вул. Горького, 122 

ТОВ «Магістраль», 
код за ЄДРПОУ 
31766001

Міністерство інф-
раструктури Украї-
ни, код за ЄДРПОУ 
37472062

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків об’єктів 
малої приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Загальнотоварний склад Сумська об-
ласть, м. Ромни, 
вул. Горького, 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 при-
ватизації 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 при-
ватизації в 2019 році»

Магазин № 7 Сумська об-
ласть, м. Ромни, 
вул. Прокопенка, 
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 при-
ватизації в 2019 році»

Червоний куточок Сумська обл., 
м. Ромни, 
вул. Горького, 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 при-
ватизації в 2019 році»

Гараж площею 105,4 кв. м Сумська обл., 
м. Глухів, 
вул. Шевченка, 13

Головне управління 
статистики у Сум-
ській 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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)

Гараж Сумська обл., 
м. Буринь, площа 
Першотравнева, 
буд. 28 «Б»

Північно-східний 
офіс Держаудитслуж-
би, код за ЄДРПОУ 
40478572

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлове приміщення, будинок 
школяра (розмір частки 7/100)

Сумська обл., 
смт Недригайлів, 
вул. Вишнева, 2

Північно-східний 
офіс Держаудитслуж-
би, код за ЄДРПОУ 
40478572

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 25.03.2019 № 298 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Адмінбудівля піл літ. «А-1» Сумська обл., 
смт Ямпіль, 
вул. Заводська, 10, 
приміщення 51

Північно-східний 
офіс Держаудитслуж-
би, код за ЄДРПОУ 
40478572

Державна ауди-
торська служба 
України

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській області

Будівля медпункту, загальною пло-
щею 63,6 м2

Рівненська об-
ласть, м. Дубно, 
вул. Грушевсько-
го, 184

ПрАТ «Дакор Вест», 
код за ЄДРПОУ 
03118357

Регіо наль не 
відділення Фонду по 
Рівненській області

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 м2

Рівненська об-
ласть, м. Здолбу-
нів, вул. Кутузо-
ва, 18

ТзОВ «Пересувна 
механізована колона 
№ 63», код за 
ЄДРПОУ 01273421

Регіо наль не 
відділення Фонду по 
Рівненській області

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 м2

Рівненська об-
ласть, Здолбунів-
ський р-н, смт Мі-
зоч, вул. Острозь-
ка, 1

ТзОВ «Здолбунів 
Райагрохім» код за 
ЄДРПОУ 05490523

Регіо наль не 
відділення Фонду по 
Рівненській області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля прохідної загальною пло-
щею 17,8 м2

Рівненська об-
ласть, Зарічнен-
ський р-н, с. Мут-
виця, вул. Цен-
тральна, 5

ВАТ «Зарічненський 
Агротехсервіс», код 
за ЄДРПОУ 00906670

Регіо наль не 
відділення Фонду по 
Рівненській області

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 м2

Рівненська об-
ласть, Радиви-
лівський р-н, 
с. Пустоіванне, 
вул. Першотравне-
ва, 28а

ПАТ «Дубноцукор», 
код за ЄДРПОУ 
00372753

Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Рівнен-
ській області

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 м2

Рівненська об-
ласть, м. Дубно, 
пров. Централь-
ний, 9

ПАТ «Дубноцукор», 
код за ЄДРПОУ 
00372753

Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Рівнен-
ській області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Гараж загальною площею 35,8 м2 Рівненська об-
ласть, Володи-
мирецький р-н, 
смт Володими-
рець, вул. П. Орли-
ка, 6а

Головне управління 
статистики у Рівнен-
ській області, код за 
ЄДРПОУ 02362061

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 корівника для ВРХ на 50 
голів загальною площею 1280,1 м2, 
що не увійшла до статутного капі-
талу ВАТ «Рівненський завод висо-
ковольтної апаратури»

Рівненська об-
ласть, Острозький 
р-н, с. Слобідка, 
вул. Мала Слобід-
ка, 60

Відсутній Регіо наль не 
відділення Фонду по 
Рівненській області

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 м2, що не увій шла до статут-
ного капіталу КСП «Білашівське»

Рівненська об-
ласть, Здолбу-
нівський р-н, 
с. Білашів, вул. І.
Франка, 5

Відсутній Регіо наль не 
відділення Фонду по 
Рівненській області

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 м2; 
склади Б-1, загальною площею 
396,6 м2; виробничий майданчик 
№ 1 (змощення) загальною площею 
570,0 м2; виробничий майданчик 
№ 2 (змощення) загальною площею 
1097,1 м2, огорожа (№ 1, № 4, 
№ 5) – 78,0 м п.; ворота (№ 2) – 
6,0 м п.; ворота (№ 3) – 6,0 м п.

Рівненська обл., 
Володимирецький 
р-н, с. Стара Рафа-
лівка, вул. При-
міська, 1 

ВП «Рівненська 
АЕС» ДП «НАЕК 

«Енерго атом», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство 
енергетики 
та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Приміщення по збору тари Г-1 
загальною площею 511,7 м2; ви-
мощення бетонне, асфальтобетонне 
загальною площею 1477,0 м2

Рівненська обл., 
м. Вараш, вул. Ко-
мунальна, 5

ВП «Рівненська 
АЕС» ДП «НАЕК 

«Енерго атом», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство 
енергетики 
та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Картоплесховище у складі: Карто-
плесховище Д-1 загальною площею 
1092,5 м2; навіс д1 загальною пло-
щею  71,0 м2; навіс д2 загальною 
площею 77,0 м2; підпірна стінка д3 
35,0 м2; вимощення бетонне, ас-
фальтобетонне 3958,0 м2; склад Е-1 
загальною площею 77,0 м2 

Рівненська обл., 
м. Вараш, вул. Ко-
мунальна, 5

ВП «Рівненська 
АЕС» ДП «НАЕК 

«Енерго атом», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство 
енергетики 
та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Площадка для зберігання тари (бе-
тонне покриття) загальною площею 
1996 м2, огорожа № 5 – 222,67 м 
п.; ворота № 6 – 5,0 м п. 

Рівненська обл., 
м. Вараш, вул. Ко-
мунальна, 5

ВП «Рівненська 
АЕС» ДП «НАЕК 

«Енерго атом», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство 
енергетики 
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; 
промислова будівля Б-1 загальною 
площею 65,8 кв. м; склади В-1 за-
гальною площею 396,4 кв. м; навіс 
Г-1 загальною площею 206,8 кв. 
м; виробничий майданчик І (замо-
щення) загальною площею 1124,0 
кв. м, огорожа (№ 1, № 1’, № 3, 
№ 4) – 109,4 м п.; ворота з хвірт-
кою (№ 2) – 5,4 м п.

Рівненська обл., 
Володимирецький 
р-н, с. Стара Рафа-
лівка, вул. При-
міська, 2 

ВП «Рівненська 
АЕС» ДП «НАЕК 

«Енергоатом», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство 
енергетики 
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. Ки-
ївська, 200

Корецьке ВАТ РТО 
«Агротехсервіс», код 
за ЄДРПОУ 03760316

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Рівненській області

Наказ Фонду від 05.04.2019 № 332 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівля трансформаторної станції 
загальною площею 42,9 кв. м, що не 
увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Дубровицьке ВО «Райагро-
техсервіс»

Рівненська обл., 
м. Дубровиця, 
вул. Гагаріна, 88

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Рівненській області

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Рівненській області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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 ГРП «Л-1» загальною пло-
щею 54,2 кв. м

м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Рівненській області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Будівля їдальні «Б-2» загальною 
площею 1812,6 кв. м

м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Рівненській області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Рівненській області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Будівля прохідної «П-1» загальною 
площею 9,2 кв. м

м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-
Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Рівненській області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Рівненській області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

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

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Рівненській області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Комплекс будівель та споруд мазу-
тонасосного 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

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Рівненській області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській області

Комплекс нежитлових будівель та 
споруд Зачепилівської експлуатацій-
ної дільниці (10 одиниць)

Харківська обл., 
Зачепилівський 
р-н, с. Кочетівка, 
вул. Будівельна, 1б

Харківське між-
районне управління 
водного господар-
ства, код за ЄДРПОУ 
01033674

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»

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 
енергетики 
та вугільної 
промисловості 
України

Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Підземний склад готової продукції 
з інженерною інфраструктурою за-
гальною площею 18306,8 м2

Харківська обл., 
Валківський р-н, 
смт Ков’яги, 
вул. Заводська, 9а 

Відсутній Регіо наль не 
відділення Фонду по 
Харківській 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 привати-
зації, що підлягають приватизації в 
2019 році»

Нежитлові приміщення № 1÷7 на 
1-му поверсі одноповерхової нежит-
лової будівлі літ. «Б-1» загальною 
площею 181,5 кв. м

м. Харків, вул. Сви-
наренка Петра, 14 

Товариство з обме-
женою відповідаль-
ністю «РІМОК», код 
за ЄДРПОУ 42084245

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Харківській області

Наказ Фонду від 05.04.2019 № 332 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлові приміщення загальною 
площею 362,6 кв. м: підвалу № 1÷3 
заг. пл. 124,1 кв. м; 1-го поверху 
№ 1÷11 заг. пл. 115,5 кв. м; 2-го 
поверху № 1÷7 заг. пл. 123,0 кв. м 
в нежитловій будівлі літ. «Б-3»

м. Харків, 
вул. Сумська, 108

Товариство з обме-
женою відповідаль-
ністю «Видавничий 
будинок «Фактор», 
код за ЄДРПОУ 
30235298

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Харківській області

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Нежитлові приміщення фрагмен-
ту підвалу №№ 1, 4, 6, 10, 11 та 
фрагменту 1-го поверху №№ 1, 2, 
3, 5-13, 15 в літ. «А-5» загальною 
площею 444,7 кв. м

м. Харків, проспект 
Науки (проспект 
Леніна), 35

Товариство з об-
меженою відпові-
дальністю «Спільна 
справа ЛТД», код за 
ЄДРПОУ 42409364

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Харківській області

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області,  
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Гараж Херсонська обл., 
м. Каховка, га-
ражне товариство 
«Сигнал», гараж 
553

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Каховсько-
му районі Херсон-
ської області

Державна 
казначейська 
служба 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 привати-
зації в 2019 році»

Гараж Херсонська обл., 
м. Каховка, га-
ражне товариство 
«Аеропорт», гараж 
476

Управління Державної 
казначейської служби 
України у Каховсько-
му районі Херсон-
ської області

Державна 
казначейська 
служба 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 привати-
зації в 2019 році»

Гараж (літ. А) загальною площею 
305,6 кв. м

Херсонська обл., 
Олешківський р-н, 
с. Великі Копані, 
вул. Соборна (Ле-
ніна), 3а

Державне підприєм-
ство «Великокопанів-
ське лісомисливське 
господарство», код 
за ЄДРПОУ 00993277

Державне агент-
ство лісових ресур-
сів України

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Будівля колишнього недіючого ди-
тячого 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 агент-
ство лісових ре-
сурсів

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018  № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Комплекс споруд підсобного госпо-
дарства «Вербка» (теплиці)

Херсонська обл., 
Голопристанський 
р-н,  с. Виноград-
не, вул. Шаб-
ська, 52

ПАТ «Херсонвод-
буд», код за ЄДРПОУ 
01036483

Регіо наль не від-
ділення Фонду в 
Херсонській об-
ласті, Автономній 
Республіці Крим та 
м. Севастополі

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018  № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Черкаській області

Будівля складу (літ.А-1) загаль-
ною площею 1129,5 м2; прохідна 
(літ.Б-1) загальною площею 33,5 м2

Черкаська обл, 
м. Золотоноша, 
вул. Миру, 22

Управління цивільно-
го захисту Черкаської 
обласної державної 
адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 23000072

Черкаська 
обласна державна 
адміністрація

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Будівлі та споруди у складі: склад 
(літ. А-1); склад (літ. А-1-1); тех.
приміщення (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 цивільно-
го захисту Черкаської 
обласної державної 
адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 23000072

Черкаська 
обласна державна 
адміністрація

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»
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Продовження додатка 3 Продовження додатка 4

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 першого поверху будів-
лі (літ. А) №№ 115-117, №№ 119-
121 загальною площею 107,9 кв. м

Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Єв-
ропейська, 65

Управління Держпра-
ці у Черкаській об-
ласті, 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, 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. Олега Кошово-
го, 13-А

Відсутній Регіо наль не 
відділення Фонду по 
Чернігівській області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Адміністративна будівля площею 
670,5 кв. м

м. Чернігів, просп. 
Миру, 145

Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Чернігів-
ській області, код за 
ЄДРПОУ 14243893

Апарат Фонду 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»

Група нежитлових будівель у складі: 
гаражі з побутовою кімнатою (О-1); 
склад-гараж (Л-1); склад з навісом 
(К-1); розливна (З-1); склад бочко-
тари (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 території; асфаль-
тобетонне покриття

Чернігівська обл., 
Городянський р-н,  
с. Вокзал-Городня, 
вул. Вокзальна, 
45-Б

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по Чернігівській 
області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018  № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Нежитлова будівля колишньої ко-
тельні загальною площею 706,8 м2

м. Київ вул. Гли-
бочицька, 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 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Склад збереження матеріалів 
мобрезерву загальною площею 
1159,9 м2 (з обладнанням: кран-
балка – 2 одиниці; консольно–
поворотний кран – 1 одиниця; 
підвісні шляхи, електротельфер – 2 
одиниці; стелаж – 1 одиниця; кон-
тейнер – 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 
затвердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Госпблок загальною площею 
670,3 м2

м. Київ, вул. Дес-
нянська, 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Адміністративна будівля (літ. А) за-
гальною площею 2142,3 м2

м. Київ, вул. Гене-
рала 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 
переліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 2019 році»

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 ме-
режі каналізації; зовнішні мережі 
електропостачання; кабельні лінії; 
автодороги та майданчики; відкрита 
стоянка приватного транспорту; 
благоустрій території (вертикальне 
планування, озеленення, покриття 
108 кв. м); огородження залізо-
бетонне; 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 затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлові приміщення літ. "А" за-
гальною площею 669,2 кв. м (група 
приміщень № 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 – площею 329,3 кв. м) 

 м. Київ, вул. Гната 
Хоткевича (Черво-
ногвардійська), 38

 ДП «Національна 
енергетична компанія 
«Укренерго», код за 
ЄДРПОУ 00100227

 Міністерство фінан-
сів України

 Наказ Фонду від 01.03.2019 № 214 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

Нежитлова будівля м. Київ, вул. Оле-
гівська, 32

ДУ «Центр обслугову-
вання підрозділів Мі-
ністерства внутрішніх 
справ України», код 
за ЄДРПОУ 14317108

Міністерство 
внутрішніх справ 
України

Наказ Фонду від 05.04.2019 № 332 
«Про внесення змін до наказу Фонду 
від 27.12.2018 № 1637 «Про затвер-
дження переліків об’єктів малої при-
ватизації, що підлягають приватизації 
в 2019 році»

додаток 4 
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 02.07.2019 № 644)

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 вклю-
чено до переліку об’єктів, що під-

лягають приватизації (назва, 
дата, номер)

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

Cадиба № 13, квар-
тал 14

Він ницька обл., Немирів-
ський р-н, с. Нові Обиходи, 
вул. Мельника, 62

Департамент будівництва, 
містобудування та архітек-
тури 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 під-
лягають приватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Водно-спортивна 
база «Локомотив»

м. Дніпро, вул. Набережна Пе-
ремоги, 1К

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Дніпропетровській, 
Запорізькій та 
Кіровоградській об-
ластях

Наказ Фонду від 05.04.2019 № 332 
«Про внесення змін до наказу 
Фонду державного майна України 
від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають при-
ватизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Житомирській області

Клуб Житомирська обл., Берди-
чівський р-н, с. Андріяшівка, 
вул. Павла Ящука, 10а

Відсутній Регіо наль не відді-
лення Фонду по Жи-
томирській області

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., Бруси-
лівський р-н, с. Лазарівка, 
вул. Набережна, 7

Відсутній Регіо наль не відді-
лення Фонду по Жи-
томирській області

Наказ Фонду від 27.05.2019 
№ 504 «Про внесення змін до 
наказу Фонду державного майна 
України від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження перелі-
ків 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 вклю-
чено до переліку об’єктів, що під-

лягають приватизації (назва, 
дата, номер)

Регіо наль не відділення Фонду по Київській  області

Незавершене будів-
ництво школи

Київська обл., Вишгородський 
р-н, с. Любимівка 

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Київській області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«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 Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Головний виробни-
чий корпус

Львівська обл., Самбірський 
р-н, с. Рудня, вул. Торгова, 3

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»

 Очисні споруди  м. Львів, вул. Персенківка, 19 Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Львівській області

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 Одеській області

Розширення майдан-
чика № 3 ОМВО «Орі-
он» по випуску 1 млн 
компресорів до по-
бутових 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 пере-
ліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 
2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Спортивний комп-
лекс

Полтавська обл., Пирятинський 
р-н, с. Вікторія, вул. Централь-
на, 15А 

ЗАТ «Пирятинська птахофа-
брика» – ліквідовано 

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»

Спортивний комп-
лекс

Полтавська обл., Миргород-
ський р-н, с. Петрівці, вул. Цен-
тральна, 1-А 

ТОВ Агрофірма «Мирго-
родська», код за ЄДРПОУ 

36805165 

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»

Мікроцентр Полтавська обл., Глобинський 
р-н, с. Сіренки, пров. Чкало-
ва, 2а 

ТОВ ІПК «Полтавазерно-
продукт», код за ЄДРПОУ 

31059651

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 
№ 1637 «Про затвердження пере-
ліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 
2019 році»

Житловий будинок 
№ 1

Сумська область, Недригай-
лівський район, с. Березняки, 
вул. Новоселівка, 3

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 
№ 1637 «Про затвердження пере-
ліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 
2019 році»

Житловий будинок 
№ 2

Сумська область, Недригай-
лівський район, с. Березняки, 
вул. Новоселівка, 5

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 
№ 1637 «Про затвердження пере-
ліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 
2019 році»

Житловий будинок 
№ 3

Сумська область, Недригай-
лівський район, с. Березняки, 
вул. Новоселівка, 11

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 
№ 1637 «Про затвердження пере-
ліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 
2019 році»

Виробнича база 
(адмінбудівля, май-
стерня)

м. Суми, вул. Черкаська, 15/2 ПАТ «Укртелеком», код за 
ЄДРПОУ 21560766

Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Полтавській та Сум-
ській областях

Наказ Фонду від 27.12.2018 
№ 1637 «Про затвердження пере-
ліків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 
2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Черкаській області

68-квартирний жит-
ловий будинок

Черкаська обл, Золотоніський 
р-н, с. Піщане, вул. Шеремета 
Руслана, 100Г 

Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду по 
Черкаській області 

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 по Чернігівській області

Незавершене будів-
ництво школи

Чернігівська область, Сріб-
нянський р-н, с. Сокиринці, 
вул. Галаганівська, 55

Управління капітального 
будівництва Чернігівської 
обласної державної адмі-
ністрації, 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 затвердження перелі-
ків об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації в 
2019 році» (із змінами)

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Енергоцех м. Київ, вул. Виборзька, 5-17 Відсутній Регіо наль не від-
ділення Фонду 
по м. Києву

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»

додаток 5  
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 02.07.2019 № 644)

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 підлягають приватизації  
(назва, дата, номер)

 Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

Їдальня-магазин з облад-
нанням (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 об-
ластях

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 Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Клуб школяра Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. Мо-
жайського, 8Б

ПрАТ «ДТЕК Павлоград-
вугілля», код за ЄДРПОУ 
00178353

Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»

Їдальня № 7з майном у 
кількості 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 під-
лягають приватизації 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 під-
лягають приватизації в 2019 році»

Їдальня № 14з майном у 
кількості 1 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 під-
лягають приватизації 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 під-
лягають приватизації в 2019 році»
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Продовження додатка 5 Продовження додатка 6

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 Донецькій області

Дитячий оздоровчий табір 
«Лазурний»

Донецька область, Ман-
гушський р-н, с. Юр’ївка, 
вул. Набережна, 74

Державне комерційне 
торгове підприємство 
«Комбінат шкільного хар-
чування», код за ЄДРПОУ 
20314278 – зберігач

Регіо наль не відді-
лення Фонду по Доне-
цькій області

Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 
«Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що під-
лягають приватизації в 2019 році»

Клуб Донецька область, 
Нікольський р-н, с. Ма-
линівка, вул. Централь-
на, 4а

ПрАТ «Племінний завод 
«Малинівка», код за 
ЄДРПОУ 00483501

Регіо наль не відді-
лення Фонду по Доне-
цькій області

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 Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Комплекс будівель і спо-
руд бази відпочинку у 
складі: спальний корпус 
№ 1 загальною площею 
52,7 кв. м; спальний кор-
пус № 2 загальною пло-
щею 50,5 кв. м; спальний 
корпус № 3 загальною 
площею 52,5 кв. м; спаль-
ний корпус № 4 – модуль 
загальною площею 252,7 
кв. м; адміністративно-
побутовий корпус № 5 
загальною площею 294,1 
кв. м; гараж-прохідна 
загальною площею 104,9 
кв. м; господарське при-
міщення № 6 загальною 
площею 51,5 кв. м; ар-
тезіанська свердловина 
з насосною станцією № 8 
загальною площею 4,8 
кв. м; водонапірна башня 
№ 9 загальною площею 
1,8 кв. м; овочесховище 
№ 10 загаль ною площею 
29,9 кв. м; вбиральня 
№ 11 загальною площею 
7,2 кв. м

Волинська обл., Старови-
жівський 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 
Фонду державного майна України  
від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році»

Регіо наль не відділення Фонду по Миколаївській області

Готель Миколаївська обл., Ми-
колаївський р-н, селище 
Радісний Сад, вул. Миру, 
9В

АТ «Радсад», код за 
ЄДРПОУ 00413989

Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Микола-
ївській області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«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)

Їдальня Миколаївська обл., 
Миколаївський р-н, 
селище Радісний Сад, 
вул. Миру, 7

АТ «Радсад», код за 
ЄДРПОУ 00413989

Регіо наль не відділен-
ня Фонду по Микола-
ївській області

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 
«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 Полтавській та Сумській областях

Cпальний корпус (№ 2, 
№ 6) в дитячому оздоров-
чому таборі «Енергетик»

Полтавська обл., Кремен-
чуцький р-н, с. Потоки, 
вул. Лісова, 20

ПАТ «Полтаваобленерго», 
код за ЄДРПОУ 00131819

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»

Лазня Полтавська обл., Семе-
нівський р-н, с. Крива 
Руда, вул. Миру, 37

ПСП «Селянська спілка 
«Криворудська», код за 
ЄДРПОУ 05423120

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»

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 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»

Будинок культури № 1 Сумська обл., Охтир-
ський район, с. Стара 
Іванівка, вул. Решіть-
ка, 3а

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»

Літній будинок відпочинку Сумська обл., Конотоп-
ський р-н, с. Жолдаки, 
вул. Лісова, 38А

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»

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Будинок культури загаль-
ною 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 
Фонду державного майна України  
від 27.12.2018 № 1637 «Про за-
твердження переліків об’єктів малої 
приватизації, що підлягають прива-
тизації в 2019 році»

додаток 6  
до наказу Фонду  

від 27.12.2018 № 1637 
(у редакції наказу Фонду від 02.07.2019 № 644)

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 
капітал, 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 
завод»

м. Дніпро, вул. Буді-
вельників, 34

35 652 250,00 25,0000 + 1 акція Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській 
областях

23073489 ПрАТ «Іста-Центр» м. Дніпро, вул. Кур-
сантська, 30

128 171 000,00 21,5524 Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За-
порізькій 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, Чер-
нівецькій 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, Чер-
нівецькій 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. Твер-
ська, 6 

1 280 000,00 26,3102 Регіо наль не відділення Фонду 
по м. Києву

Код  
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта Адреса об’єкта Статутний 
капітал, грн

Державна  
частка, % 

Орган управління

21519858 ПрАТ «Атомпрофоздоровниця» м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, 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 стра-
хова 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 під-
приємство у формі товариства з об-
меженою відповідальністю «Тема»

м. Київ, вул. Колек-
торна, 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. Червоноград, 
вул. Будівельна, 1а

11 196 650,00 99,6667 Регіо наль не відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

05808758 ПАТ «Львівський завод «Автонаван-
тажувач» 

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 приладобу-
дівний завод «Модуль»

Львівська обл., м. Пе-
ремишляни, вул. Га-
лицька, 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. Дрогобич, м. Стеб-
ник, вул. Дрогобиць-
ка, 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. Нововолинськ, 
вул. Луцька, 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 підпри-
ємство «Одесмазсервіс» у формі това-
риства з обмеженою відповідальністю

м. Одеса, вул. Отама-
на 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. По-
ловки, 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. Тростянець, пров. 
Гаївський, 2-б

3 208 000,00 48,0212 Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській області

35505132 ПрАТ «Мирогощанський аграрій» Рівненська обл., 
Дубенський р-н, 
с. Мирогоща Перша, 
вул. Шевченка, 1

39 241 043,00 75,7000 Регіо наль не відділення Фонду 
по Рівненській області

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, Авто-
номній Республіці Крим та 
м. Севастополі

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, Авто-
номній Республіці Крим та 
м. Севастополі

14312499 ПрАТ «Машинобудівний завод «Аме-
тист»

Херсонська обл., 
м. Олешки, вул. Про-
мислова, буд.1

7 957 700,00 49,5687 Регіо наль не відділення Фонду 
в Херсонській області, Авто-
номній Республіці Крим та 
м. Севастополі

Регіо наль не відділення Фонду по Черкаській області

31982410 ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла» Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Мазу-
ра, 24/4

6 729 095,00 38,0224 Регіо наль не відділення Фонду 
по Черкаській області

05390655 СТОВ «Канівський інкубатор» Черкаська обл., 
м. Канів, 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. Шовко-
вична, 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

30083966 ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» м. Миколаїв, Каботаж-
ний Узвіз, 18

62 513 200,00 99,9123 Апарат Фонду

20077482 ПрАТ «Українська енергозберігаюча 
сервісна компанія»

м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, 77, оф. 418

43 930 000,00 99,6585 Апарат Фонду

00306710 ВАТ «Херсонський бавовняний ком-
бінат»

м. Херсон, Площа 
П. Дубинди, 1

35 996 860,00 76,7588 Апарат Фонду

32557330 ПрАТ «Державний науково-вироб-
ничий комплекс заготівлі і збереження 
аутологічної 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. Борис-
пільська, 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. Майданська, 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 – 
Галичина»

Львівська обл., 
м. Дрогобич, вул. Бо-
риславська, 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, 
Врачанська обл., Му-
ніципалітет 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 сільсько-
господарських машин»

Івано-Франківська 
обл., м. Коломия, 
вул. Пушкіна, 6

459 994,50 93,4363 Апарат Фонду

00194122 АТ «Запорізький виробничий алюмініє-
вий комбінат»

м. Запоріжжя, шосе 
Південне, 15

155 682 280,00 68,0095 Апарат Фонду



23відомості
приватизації

10 липня 2019 року№ 28 (1256)

Продовження додатка 7додаток 7  
до наказу Фонду 

від 27.12.2018 № 1637 
(у редакції наказу Фонду від 02.07.2019 № 644)

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 «Лі-
тинський автобусний парк»

Він ницька обл., смт Літин, 
вул. Сосонське шосе, 4

Міністерство інфраструктури 
України

00692239 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі 
в тваринництві»

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 
«Апостолівське підприємство по племінній справі у тварин-
ництві»

Дніпропетровська обл., Апос-
толівський р-н, м. Апостолове, 
вул. Каманіна, 1

Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

00693227 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Со-
фіївське 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 підпри-
ємства «Трансмаш»

Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул. Коломойцівська, 25

Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України

00700192 Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп» Кіровоградська обл., Олексан-
дрійський 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 тор-
гового 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 «Риб-
не господарство «Галицький»

Івано-Франківська обл., Га-
лицький р-н, м. Бурштин, 
вул. Л. Українки, 12

Державне агентство рибного 
господарства 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 ін-
ститут»

м. Тернопіль, вул. Бродів-
ська, 44 а

Регіо наль не відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській  областях

14044113 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Тер-
нопільське 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 
«Українська 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. Му-
дрого, 121

Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

24306494 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Львівське»

Львівська обл., Яворівський 
р-н, с. Висіч

Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

00176259 Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного 
підприємства «Волиньвугілля»

Волинська обл., м. Новово-
линськ, вул. Луцька,1

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

00692386 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Во-
линське обласне сільськогосподарське виробниче підпри-
ємство 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 «Во-
линська 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 
«Племрепродуктор «Степове» 

Миколаївська обл., Миколаїв-
ський р-н, с. Степове

Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській області

01387828 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Енергомонтажний 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 «Чор-
номорський 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 «Ін-
женерний виробничо-науковий центр литва під тиском»

м. Одеса, вул. Хімічна, 2 Регіо наль не відділення Фонду по 
Одеській області

22492239 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Пів-
денний державний науково-виробничий центр «Прогрес»

Одеська обл., м. Южне, вул. Ін-
дустріальна, 8

Міністерство економічного роз-
витку 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. Ба-
зова, 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 «Дер-
жавний 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 міс-
тобудування «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 сіль-
ськогосподарського підприємства «Вирівське»

Сумська обл., Конотопський 
р-н, с. Вирівка, вул. Шевчен-
ка, 2

Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській області

00212630 Державне підприємство «Український державний інститут по 
проектуванню заводів важкого машинобудування» 

м. Харків, просп. Москов-
ський, 151

Регіо наль не відділення Фонду по 
Харківській області

00387298 Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподар-
ський учбово-курсовий комбінат»

Харківська обл., Богодухівський 
р-н, с. Лозова

Регіо наль не відділення Фонду по 
Харківській області

08183514 Державне підприємство «Світанок» Харківська обл., Балаклійський 
р-н, м. Балаклія, вул. Загоро-
дня, 7

Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

22994509 Державне підприємство «Благодатне» Харківська обл., Зміївський 
р-н, с. Благодатне, вул. Жов-
тнева, 16

Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

Єдиний майновий комплекс колишнього Державного підпри-
ємства «Науково-виробниче підприємство «Меридіан»

Харківська обл., Харківський 
р-н, с. Котляри, вул. Безлю-
дівська, 6

Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України

Єдиний майновий комплекс Харківського хлібозаводу № 1 – 
колишній структурний підрозділ Харківського державного 
підприємства робітничого постачання Південної залізниці

м. Харків, вул. Штерівська, 6 Міністерство інфраструктури 
України

Код  
за ЄДРПОУ Назва об’єкта Адреса об’єкта Орган управління

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

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області,  
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

14141394 Державне підприємство «Державне науково-виробниче під-
приємство «Винконсервпроект»

м. Херсон, вул. Богородицька 
(Червонофлотська), 124

Регіо наль не відділення Фонду в 
Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севас-
тополі

Регіо наль не відділення Фонду по Черкаській області

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підпри-
ємства – фірми «Оризон-Транс»

Черкаська обл., м. Сміла, 
вул. Промислова, 13

Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України

30705346 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ін-
ститут легкої промисловості»

м. Черкаси, В’ячеслава Чорно-
вола, 243/1

Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України

31782788 Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комер-
ційного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс»

м. Черкаси, вул. В’ячеслава 
Чорновола, 261/1

Українська державна будівельна 
корпорація «Укрбуд»

34675640 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ва-
тутінське 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 «Про-
ектний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»

м. Київ, вул. Межигірська, 83 Регіо наль не відділення Фонду 
по м. Києву

37423350 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Український 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 
забезпечення та автоматики «Укрдорзв’язок»

м. Київ, вул. Михайла Чалого, 3 Державне агентство автомобіль-
них доріг України

30518866 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дер-
жавний 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 
матеріалів, виробів та конструкцій»

м. Київ, вул. Тургенєвська, 38 Регіо наль не відділення Фонду 
по м. Києву

30251613 Державне підприємство «Науково-технічний центр оцінки 
відповідності 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 енергоефек-
тивного 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. Ге-
роїв Сталінграда, 36

Міністерство інфраструктури 
України

01125614 Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське 
пароплавство» 

м. Одеса, вул. Ланжеронів-
ська, 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 хлібо-
продуктів» 

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 роз-
витку і торгівлі України

00205104 Державне підприємство «Черкаський державний завод хі-
мічних реактивів»

м. Черкаси, вул. Чигирин-
ська, 21

Апарат Фонду

05516406 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Львівський науково-дослідний і проектний інститут «Львів-
будмНДІпроект»

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 торго-
вельного 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 роз-
садник»

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 02.07.2019 № 644)

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

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., Те-
плицький 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 
статутного капіталу СВАТ «Садовод»

Він ницька обл., Іллі-
нецький р-н, с. Кри-
штопівка, вул. Жовтне-
ва, 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., Іллі-
нецький р-н, с. Вербів-
ка, вул. Центральна, 69а

ТОВ «Шанс», код за ЄДРПОУ 
20119134

Регіо наль не відділення 
Фонду по Він ницькій та 
Хмельницькій областях
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Назва об’єкта Адреса об’єкта
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код за ЄДРПОУ

Орган управління

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 
Хутори, вул. Б. Вара-
ви, 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. Він ниця, вул. Пиро-
гова, 29

Головне управління Держ-
казначейства у Він ницькій 
області Держказначейства 
України, код за ЄДРПОУ 

21727137

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. Миколаїв-
ка, 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. Ла-
дижин, вул. Промис-
лова, 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. Ла-
дижин, вул. Промис-
лова, 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. Ла-
дижин, вул. Промис-
лова, 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., Туль-
чинський р-н, смт Кир-
насівка, урочище Набе-
режне, 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., Туль-
чинський р-н, смт Кир-
насівка, хутір Федьківка, 
урочище Федьків-
ське, 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. Громад-
ське, 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. Дмитраш-
ківка, 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 поверсі – 186,7 кв. м, загальною площею 388,1 
кв. м у шестиповерховому 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., 
Старосинявський р-н, 
смт Стара Синява, 
вул. Грушевського, 4

Головне управління статис-
тики у Хмельницькій області, 

код за ЄДРПОУ 02362894

Державна служба ста-
тистики України

Гараж (літ. Б), загальною площею 23,0 кв. м Хмельницька обл., 
Старосинявський р-н, 
смт Стара Синява, 
вул. Грушевського, 4

Головне управління статис-
тики у Хмельницькій області, 
код за ЄДРПОУ 02362894

Державна служба ста-
тистики 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. Во-
лосевича, 55

Головне управління статис-
тики у Дніпропетровській 
області, код за ЄДРПОУ 
02359946

Державна служба ста-
тистики України

Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 409,5 кв. м Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Со-
борна, 3А

ПАТ «Дніпровський мета-
лургійний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 05393043

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях

Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля магазину № 15) загаль-
ною 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 Кі-
ровоградській областях

Нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, А1-1) загальною пло-
щею 113,7 кв. м

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Ди-
шинського, 34а

ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 00191307

Міністерство промисло-
вої політики України

Частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 кв. м, 
вимощення І, огорожа № 1, 2

Дніпропетровська обл., 
м. Першотравенськ, 
вул. Жовтнева, 27/1

ПрАТ «ДТЕК 
Павлоградвугілля», код за 
ЄДРПОУ 00178353

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості 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 Кі-
ровоградській 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 Кі-
ровоградській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля управлін-
ня 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 зо-
внішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), 
транспортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне 
обладнання -163 од.

м. Дніпро, вул. Буді-
вельників, 34

АТ «Дніпровський маши-
нобудівний завод», код за 
ЄДРПОУ 14313332

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях

Нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею  
1849,7 кв. м з огорожею та замощенням

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Бі-
рюзова, 2А

ПрАТ «Північний ГЗК», код за 
ЄДРПОУ 00191023

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кі-
ровоградській 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 економіч-
ного 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. Сво-
боди, 187Б

ПрАТ «Дніпровський мета-
лургійний завод», код за 
ЄДРПОУ 05393056

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях

Будівля готелю «Рассвет» літ. А-7, А’-2, А2-2, А’’’, а, а-1 
загальною площею 11173,1 кв. м

м. Дніпро, вул. Івана 
Акінфієва, (колишня 
Фучика), 30

ДП «Управління справами 
Фонду державного майна 
України», код за ЄДРПОУ 
39950170

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кі-
ровоградській 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. Пе-
реяславська буд. 2б

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях

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. Широківське шосе 
(Широківське шосе), 
буд. 148а

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях

Частина будівлі – А загальною площею 217,8 кв. м, будів-
лі – Б, б, В, Г, Д, огорожа № 1-2

Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. До-
бролюбова, 9 а

Головне управління статис-
тики у Дніпропетровській 
області

Державна служба ста-
тистики України

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ

Орган управління

Гараж цегляний загальною площею 33,0 кв. м Дніпропетровська обл., 
м. Марганець, вул. Са-
дова, 9

Головне управління статис-
тики у Дніпропетровській 
області

Державна служба ста-
тистики 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 Кі-
ровоградській 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 Кі-
ровоградській областях

Частина адміністративної будівлі (приміщення 3-го поверху) 
загальною площею 362,1 кв. м

Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, просп. 
Героїв підпільників, 1А

Головне управління статис-
тики у Дніпропетровській 
області, код за ЄДРПОУ 
02359946

Державна служба ста-
тистики України

Будівля котельні (колишньої) (інв. № 1796), тепломережа 
внутримайданчикові (інв. № 4743), хімводоочистка (інв. 
№ 4781)

Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. Хар-
ківська, 15

ПРАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАД-
ХІММАШ», код за ЄДРПОУ 
00217417

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях

Нежитлова будівля (колишня будівля митниці) літ. А-1 за-
гальною 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 Кі-
ровоградській 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 кіль-
кості – 1927 одиниць, у складі: касета для каністр – 100 
шт., костюм б/п – 20 шт., ложки алюмінієві – 100 шт., на-
бір інструментів – 1 шт., набір ключів – 2 шт., пила – 16 
шт., прибор ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., розпира-
тор – 800 шт., СМУ – 50 шт., сумка дерматинова – 9 шт., 
сокира з ручкою – 5 шт., електромегафон – 1 шт., замок 
начіпний – 2 шт., касета – 40 шт., аптечка – 35 шт., цебро 
брезентове – 100 шт., цебро гумове – 65 шт., каністра ве-
лика – 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 Кі-
ровоградській областях

Окреме майно у складі: коридори першого поверху № 1 
площею 10,0 кв. м та № 2 площею 32,7 кв. м двоповерхо-
вої адміністративної будівлі «А», приміщення № 19-24 під-
валу «під А» та сходова клітина ІІІ загальною площею 132,3 
кв. м, підземне приміщення «Б» площею 96,16 кв. м

Запорізька обл., Бер-
дянський р-н, смт Ан-
дріївка, вул. Нова, 4а

Зберігач – ТОВ «ВІТЬОК», 
код за ЄДРПОУ 35215538

Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кі-
ровоградській 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 Кі-
ровоградській областях

Нежитлова будівля – кафе на 75 місць загальною площею 
644,7 кв. м

м. Кропивниць-
кий, вул. Нижня 
П’ятихатська, 24а

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

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 
кв. м

Кіровоградська обл., 
Бобринецький р-н, 
с. Верхньоінгульське, 
вул. Набережна, 14

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кі-
ровоградській 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 Кі-
ровоградській областях

Адміністративна будівля та господарські приміщення Кіровоградська обл., 
м. Благовіщенське 
(Ульяновка), вул. Ореста 
Гуменюка (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 Кі-
ровоградській областях

Комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного 
корпусу (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 збір-
ний для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 
кв. м, огорожа № 1, замощення № 1

Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, проїзд 
Поліграфістів, 10-а

ДП «Об’єднана компанія
«Укрвуглереструктуризація», 
код за ЄДРПОУ 39244468

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Будівля гаража площею 23,8 кв. м Кіровоградська обл., 
смт Онуфріївка, 
вул. Центральна, 17

Управління Державної каз-
начейської служби України 
в Онуфріївському районі 
Кіровоградської області, код 
за ЄДРПОУ 37824388

Державна казначейська 
служба України

Приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 кв. м на першо-
му поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а»

Кіровоградська обл., 
смт Вільшанка, вул. Ла-
гонди, 30

Управління Державної каз-
начейської служби України у 
Вільшанському районі Кіро-
воградської області, код за 
ЄДРПОУ 36542400

Державна казначейська 
служба України

Регіо наль не відділення Фонду по Донецькій області

Нежитлова будівля загальною площею 71,6 м2 Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Ко-
мяхова, 38а

Державна установа «Доне-
цький обласний лаборатор-
ний центр Міністерства охо-
рони здоров’я України»,  
код за ЄДРПОУ 38531102

Міністерство охорони 
здоров’я України

Інженерна споруда «Басейн бризкальний» Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Но-
восодівська, 2

ВАТ «Содовий завод», код за 
ЄДРПОУ 00204895

Регіо наль не відділення 
Фонду по Донецькій 
області

Нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування 
загальною площею 93 м2

Донецька обл., Ніколь-
ський (Володарський) 
р-н, с. Тополине, 
вул. Шкільна, 13

СТОВ «Первомайська пта-
хофабрика», код за ЄДРПОУ 
00851979

Регіо наль не відділення 
Фонду по Донецькій 
області

Група будівель і споруд автостанції у складі: будівля авто-
станції площею 236,1 м2, туалет площею 48,7 м2, навіс 
площею 226,9 м2, навіс площею 12,6 м2, огорожа площею 
18,2 м2, огорожа площею 13,6 м2, замощення площею 
5215 м2

Донецька обл., Ман-
гушський р-н, смт Ялта, 
вул. Маяковського, 
48/18А

ПАТ «Донецьке обласне 
підприємство автобусних 
станцій», код за ЄДРПОУ 
03113785

Регіо наль не відділення 
Фонду по Донецькій 
області

Нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною 
площею 134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 загальною площею 
259,0 м2 в літ. «Г-2г» загальною площею 393, 4 м2 (колишня 
їдальня, інв. № 672)

Донецька обл., м. Бах-
мут, пров. Ломоносів-
ський 2-й, буд. 3

ТДВ «СІНІАТ», код за 
ЄДРПОУ 00290601

Регіо наль не відділення 
Фонду по Донецькій 
області

Нежитлова будівля лазні – сауни з прибудовою, літ. А-1, 
А1-1, загальною площею 138,5 м2

Донецька обл., м. Марі-
уполь, вул. Зелена, 33

КСП «Зірка» (ліквідовано 
ухвалою Господарсько-
го суду Донецької області 
від 10.04.2007 р. по справі 
№ 12/58Б)

Регіо наль не відділення 
Фонду по Донецькій 
області

Нежитлові приміщення №№ 1-9 загальною площею 97,9 м2 
(колишня лазня)

Донецька обл., м. Кра-
маторськ, смт Шабель-
ківка, вул. Вільямса, 1

ТОВ «Агрофірма Степове», 
код за ЄДРПОУ 00848664

Регіо наль не відділення 
Фонду по Донецькій 
області

Бокс № 1, П-1 на території автотранспортного виробничого 
об’єднання загальною площею 1440,0 м2

Донецька обл., Бахмут-
ський р-н, м. Світло-
дарськ, вул. Енергети-
ків, буд. 101

Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ 
«Центренерго», код за 
ЄДРПОУ 00131245

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Бокс № 2, О-1 на території автотранспортного виробничого 
об’єднання загальною площею 1031,9 м2

Донецька обл., Бахмут-
ський р-н, м. Світло-
дарськ, вул. Енергети-
ків, буд. 101

Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ 
«Центренерго», код за 
ЄДРПОУ 00131245

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

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 
ЄДРПОУ 00848196

Регіо наль не відділення 
Фонду по Донецькій 
області

Регіо наль не відділення Фонду по Житомирській області
Нежитлова будівля колишньої лазні на 20 місць (літ. А) за-
гальною площею 244,0 м2

Житомирська обл., 
Ємільчинський р-н, 
с. Степанівка, вул. Рад, 
133/Л

ДП ПМК -155 ВАТ «Жито-
мирводбуд», код за ЄДРПОУ 
01036804

Регіо наль не відділення 
Фонду по Житомирській 
області
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Нежитлова будівля колишнього павільйону-їдальні (літ. А) 
загальною площею 264,1 м2

Житомирська обл., 
Олевський р-н, с. Ки-
шин, вул. Гаражна, 7

П(ПО)СП «Кишинське», код 
за ЄДРПОУ 5418655

Регіо наль не відділення 
Фонду по Житомирській 
області

Гараж Житомирська обл., 
смт Лугини, вул. Героїв 
Небесної Сотні, 25

Управління фінансів Лугин-
ської районної державної 
адміністрації Житомирської 
області

Міністерство фінансів 
України

Регіо наль не відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Окреме майно – будівля загальною площею 152,3 кв. м з 
прибудинковими спорудами: сараєм загальною площею 
14,2 кв. м, вбиральнею загальною площею 1,4 кв. м та 
криницею

Чернівецька обл., Гер-
цаївський р-н, с. Хряць-
ка, вул. Лісова, 42а

ТОВ «Джерело», код ЄДРПОУ 
04329808

Регіо наль не відді-
лення Фонду по Івано-
Франківькій, Чернівець-
кій 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 (при-
пинено)

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, 
прибудова (літ. а) площею 140,2 м2, ґанок (літ. а1), ґанок 
(літ. а2)

Київська обл., м. Бере-
зань, вул. Героїв Небес-
ної 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., Василь-
ківський р-н, с. Крушин-
ка, 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. Гостро-
луччя, вул. Ценральна 
(колишня Леніна), 69

СТОВ «Гостролуччя», код 
за ЄДРПОУ 00850039 (при-
пинено)

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., Василь-
ківський р-н, с. Пле-
сецьке, вул. Варовиць-
кого, 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. Володи-
мирська, 22

ПАТ «Васильківхлібопро-
дукт», код за ЄДРПОУ 
00951741

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській 
області

Нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною пло-
щею 177,7 м2

Київська обл., м. Ва-
сильків, вул. Володи-
мирська, 22

ПАТ «Васильківхлібопро-
дукт», код за ЄДРПОУ 
00951741

Регіо наль не відділення 
Фонду по Київській 
області

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 
припинення)

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 
управління водного госпо-
дарства, код за ЄДРПОУ 
05430774

Державне агентство 
водних ресурсів України

Ремонтна майстерня (літ. Д) загальною площею 766,3 м2 Київська обл., м. Обухів, 
вул. Каштанова, 68

Обухівське міжрайонне 
управління водного госпо-
дарства, код за ЄДРПОУ 
05430774

Державне агентство 
водних ресурсів України

Гаражі (літ. Д) загальною площею 251,5 м2 Київська обл., м. Кагар-
лик, вул. Фрунзе, 103

Обухівське міжрайонне 
управління водного госпо-
дарства, код за ЄДРПОУ 
05430774

Державне агентство 
водних ресурсів України

Регіо наль не відділення Фонду по Луганській області

Нежитлові будівлі у складі: склад готової продукції (літ. Б 
-Бiv, б, б1) площею 362,1 м2; склад метанолу (літ. В, 
в-в11) площею 6,8 м2

Луганська обл., м. Сєвє-
родонецьк, вул. Пивова-
рова, 5-д 9/2

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Луганській 
області

Нежитлові будівлі у складі: склад (літ. 3-2Н,з) загальною 
площею 14,7 м2; зварочна (літ. Е 1Н,е) загальною площею 
33,4 м2; склад (літ. Д- 1Н) загальною площею 56,8 м2

Луганська обл., м. Сєвє-
родонецьк, вул. Пивова-
рова, 5-д 9/1

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Луганській 
області

Будинок газорозподільної підстанції загальною площею 
28,6 м2

Луганська обл., м. Ли-
сичанськ, вул. Незалеж-
ності, 128-70

ВАТ «Лисичанський завод 
гумових технічних виробів», 
код за ЄДРПОУ 5389942

Регіо наль не відділення 
по Луганській області

Будинок трансформаторної підстанції  
загальною площею 145,1 м2

Луганська обл., м. Ли-
сичанськ, вул. Незалеж-
ності, 128-68

ВАТ «Лисичанський завод 
гумових технічних виробів», 
код за ЄДРПОУ 5389942

Регіо наль не відділення 
Фонду по Луганській 
області

Будинок насосної станції загальною площею 1900,3 м2 Луганська обл., м. Ли-
сичанськ, вул. Незалеж-
ності, 128-69

ВАТ «Лисичанський завод 
гумових технічних виробів», 
код за ЄДРПОУ 5389942

Регіо наль не відділення 
Фонду по Луганській 
області

Нежитлове вбудоване приміщення  
загальною площею 55,0 м2

Луганська обл., м. Ли-
сичанськ, вул. селище 
Геологів, 14

ВАТ «Луганськгеологія», код 
за ЄДРПОУ 01432115

Регіо наль не відділення 
Фонду по Луганській 
області

Комплекс приміщень у складі: нежитлова будівля за-
гальною 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. Ли-
сичанськ, вул. Незалеж-
ності, 128

ВАТ «Лисичанський завод 
гумових технічних виробів», 
код за ЄДРПОУ 05389942

Регіо наль не відділення 
Фонду по Луганській 
області

Комплекс будівель та споруд у складі: будівля складського 
господарства літ. «А, а», загальною площею – 141,8 м2; 
будівля складу обладнання літ. «Б», загальною площею – 
410,8 м2; будівля столярної майстерні літ. «Г», загальною 
площею – 601,4 м2; будівля складу матеріалів літ. «Д, д», 
загальною площею 77,7 м2; будівля складу обладнання літ. 
«Ж», загальною площею 210,7 м2; навіс літ. «З»; огорожа 
№ 1, 2, 7; ворота № 3, 4, 5; замощення І

Луганська обл., м. Сєвє-
родонецьк, вул. Пивова-
рова, 6б

Державне підприємство 
«Науково-дослідний 
і проектний інститут хімічних 
технологій «Хімтехнологія», 
код за ЄДРПОУ 04687873

Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі 
України

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 2 пло-
щею 20,2 кв. м

Львівська обл., м. Сам-
бір, 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 пло-
щею 25,7 кв. м

Львівська обл., м. Сам-
бір, 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 пло-
щею 26,8 кв. м

Львівська обл., м. Сам-
бір, 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. Сам-
бір, 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 нежитлові приміщення №№ 16, 17, 18 друго-
го поверху загальною площею 13,4 кв. м, розташовані в 
будівлі А-2

Львівська обл., Пере-
мишлянський р-н, 
м. Перемишляни, 
вул. Галицька, 28

Управління державної казна-
чейської служби у Перемиш-
лянському районі Львівської 
області, код за ЄДРПОУ 
36848550

Державна казначейська 
служба України

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ

Орган управління

Будівля операційно-диспетчерського управління площею
1060,5 кв. м

Львівська обл., Сокаль-
ський р-н, с. Сілець, 
присілок Солтиси, 753 А

Відокремлений підрозділ 
«Західно-Українська виконав-
ча дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «
Укрвуглереструктуризація»
код за ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Адмінпобуткомбінат площею 3828,5 кв. м Львівська обл., Сокаль-
ський р-н, с. Сілець, 
присілок Солтиси, 753 Б

Відокремлений підрозділ 
«Західно-Українська виконав-
ча дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрву-
глереструктуризація» код за 
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Будівля їдальні площею 782,8 кв. м Львівська обл., Сокаль-
ський р-н, с. Сілець, 
присілок Солтиси, 753 В

Відокремлений підрозділ 
«Західно-Українська виконав-
ча дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрву-
глереструктуризація» код за 
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Будівля пилорами площею 219,5 кв. м Львівська обл., Сокаль-
ський р-н, с. Сілець, 
присілок Солтиси, 753 Г

Відокремлений підрозділ 
«Західно-Українська виконав-
ча дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрву-
глереструктуризація» код за 
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Будівля дегазаційної установки (поверхневої дегазації) пло-
щею 132,1 кв. м

Львівська обл., Сокаль-
ський р-н, с. Сілець, 
присілок Солтиси, 755 а

Відокремлений підрозділ 
«Західно-Українська виконав-
ча дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрву-
глереструктуризація» код за 
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Будівля ВГК площею 160,0 кв. м Львівська обл., Сокаль-
ський р-н, с. Сілець, 
присілок Солтиси, 753 Е

Відокремлений підрозділ 
«Західно-Українська виконав-
ча дирекція з ліквідації шахт» 
Державного підприємства 
«Об’єднана компанія «Укрву-
глереструктуризація» код за 
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Нежитлове приміщення телерадіоательє площею 359,3 кв. 
м (прибудова до житлового будинку)

Львівська обл., м. Со-
снівка, вул. Театраль-
на, 15

Державне підприємство 
«Шахта «Візейська», код за 
ЄДРПОУ 39646625

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загаль-
ною площею 756,8 кв. м

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Бол-
гарська, 3

ПАТ «Ужгородський Тур-
богаз», код за ЄДРПОУ 
00153608

Регіо наль не відділення 
Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волин-
ській областях

Приміщення адміністративно-побутового комбінату загаль-
ною площею 3718,3 кв. м, літер «А-2»

Волинська обл., Івани-
чівський р-н, с. Грибо-
виця, вул. Миру, 61

ВП «Західно-Українська ви-
конавча дирекція з ліквідації 
шахт» ДП «ОК» «Укрвугле-
реструктуризація», код за 
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Регіо наль не відділення по Миколаївській області 
Будівлі та споруди бази Гідроспецбуду ІІІ черги Миколаївська обл., 

м. Южноукраїнськ, Гід-
рокомплекс, 14

ДП НАЕК «Енерго атом» 
по ВП «ЮУ АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Будівлі та споруди газового господарства Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, Гід-
рокомплекс, 15

ДП НАЕК «Енерго атом» 
по ВП «ЮУ АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській області
Приміщення складу № 16 (реєстровий номер 
955360.1.ААБАЛД733)

Одеська обл., Ананьїв-
ський р-н, с. Жеребко-
ве, вул. Привокзальна, 4

ТОВ «Кононівський елева-
тор» (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 пло-
щею 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., Овіді-
опольський р-н, 
смт Авангард, вул. Те-
плична, 1

КСП «Тепличне» (ПП «Те-
пличне»), 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., Овіді-
опольський р-н, с. Но-
воградківка, вул. Цен-
тральна, 57

ПрАТ «Дністровський», код 
за ЄДРПОУ 00413245

Регіо наль не відділення 
Фонду по Одеській 
області

Будівлі та споруди колишньої лазні, у складі нежитлової бу-
дівлі 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

Будівля магазину загальною площею 54,0 м2 Одеська обл., Розділь-
нянський р-н, с. Степа-
нівка, 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. Пліє-
ва, 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 устат-
куванням

м. Одеса, Овідіополь-
ська 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 гра-
дирнею

м. Ізмаїл, вул. Кишинів-
ська, 4

Ізмаїльська філія ДП «Адмі-
ністрація морських портів 
України», код за ЄДРПОУ 
38728402

Міністерство інфра-
структури України

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Нежитлова будівля колишньої лазні площею 150,2 кв. м Полтавська обл., Гло-
бинський р-н, с. Пус-
товійтове, вул. Моло-
діжна, 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. Полтава, вул. Харчо-
виків, 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. Полтава, вул. Харчо-
виків, 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., 
Оржицький р-н, с. Тара-
сенкове, вул. Шевчен-
ка, 7/1а

СТОВ Агрофірма «Оржиць-
ка», 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., Га-
дяцький р-н, м. Гадяч, 
вул. Героїв Майдану, 75

ТДВ «Гадяцький елеватор», 
код за ЄДРПОУ 00955650

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській та 
Сумській областях
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Орган управління

Нежитлова будівля – склад балонів літ. V-1 площею 23,5 
кв. м

м. Полтава, вул. Бірюзо-
ва 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. Марша-
ла 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., Гло-
бинський р-н, с. Шуш-
валівка, вул. Парко-
ва, 2б

ТОВ «Шушвалівське», код 
за ЄДРПОУ 00483731 (лік-
відоване)

Регіо наль не відділення 
Фонду по Полтавській та 
Сумській областях

Будинки для відпочинку Сумська обл., Тростя-
нецький р-н, сільська 
рада Зарічненська, 
«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; 
господарська будівля загальною площею 4,2 кв. м; топкова 
загальною площею 19,4 кв. м

Сумська обл., Тростя-
нецький р-н, м. Трос-
тянець, вул. Вознесен-
ська, 24

Головне управління статис-
тики у Сумській області, код 
за ЄДРПОУ 02362227

Державна служба ста-
тистики України

Адмінбудівля загальною площею 116,7 кв. м Сумська область, м. Пу-
тивль, провулок Макла-
кова Миколи, 1

Північно-східний офіс
Держаудитслужби

Державна аудиторська 
служба України

Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській області

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. Мутви-
ця, вул. Центральна, 7а

ВАТ «Зарічненський агро-
техсервіс», код за ЄДРПОУ 
906670

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
області

Будівля складу загальною площею 231,1 м2 Рівненська обл., Гощан-
ський р-н, с. Бугрин, 
вул. Перемоги, 2а

ВАТ «Гощанський «Рай агро-
постач» (реорганізоване 
у ТОВ «СТП Екоресурс»), код 
за ЄДРПОУ 00906781

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
області

Нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2 зі 
східцевою площадкою 20,8 м2 на першому поверсі будівлі 
сауни

Рівненська обл., м. Ко-
рець, вул. Київська, 
107б

ПП «Пластранс», код за 
ЄДРПОУ 33982500

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
області

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної, Б-1, 
загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда 
естакади, В

Рівненська обл., Гощан-
ський р-н, смт Гоща, 
вул. Промислова, 1

ТзОВ «ПМК-5», код за 
ЄДРПОУ 00910660

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
області

Будівля кузні загальною площею 78,2 м2 Рівненська обл., м. Ко-
рець, вул. Київська, 200

Корецьке ВАТ РТО «Агро-
техсервіс», код за ЄДРПОУ 
03760316

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
області

Будівля магазину загальною площею 305,6 м2 Рівненська обл., м. Дуб-
но, вул. Млинівська, 71

ПрАТ «Дубенський завод 
гумово-технічних виробів», 
код за ЄДРПОУ 2971506 

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
області

Гараж загальною площею 20,1 м2 Рівненська область, 
м. Березне, вул. Київ-
ська, 5а/4

Головне управління статис-
тики у Рівненській області, 
код за ЄДРПОУ 02362061

Державна служба ста-
тистики України

Нежитлова будівля, будівля гаража № 2 загальною площею 
34,4 м2

Рівненська область, 
м. Здолбунів, вул. Пуш-
кіна, 44б

Головне управління статис-
тики у Рівненській області, 
код за ЄДРПОУ 02362061

Державна служба ста-
тистики України

Будівля, гараж загальною площею 23,3 кв. м Рівненська область, 
м. Дубровиця, вул. Уля-
ни та Анастасії Гольшан-
ських, 2

Головне управління статис-
тики у Рівненській області, 
код за ЄДРПОУ 02362061

Державна служба ста-
тистики України

Продовження під’їзної залізничної колії № 39/3 м. Рівне, вул. Князя Во-
лодимира, 111

Приватне підприємство 
«ВІЛІС», код за ЄДРПОУ 
23302324

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
області

Будівля столярного цеху загальною площею 209,1 м2 Рівненська обл., Ко-
рецький р-н, м. Корець, 
вул. Київська, 200

ВАТ РТО «Агротехсервіс», код 
за ЄДРПОУ 03760316

Регіо наль не відділення 
Фонду по Рівненській 
області

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській області
Нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею 
251,7 м2

Харківська обл., Крас-
нокутський р-н, с. Горо-
днє, вул. Центральна, 5а

ТДВ «Агрофірма «Гло-
бівська», код за ЄДРПОУ 
00412406

Регіо наль не відділеня 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля гаража загальною площею 76,90 м2 Харківська обл., Крас-
нокутський р-н, с. Го-
роднє, вул. Централь-
на, 5б

ТДВ «Агрофірма «Гло-
бівська», код за ЄДРПОУ 
00412406

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлові будівлі буфету літ. «Є-1» загальною площею 
43,2 м2 та їдальні літ. «Е-1» загальною площею 54,0 м2 ра-
зом із обладнанням (3 одиниці)

Харківська обл., Харків-
ський р-н, смт Пісо-
чин, вул. Автомобільна, 
8б, 8в

ПАТ «Весотра-Харків», код за 
ЄДРПОУ 05461326

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 91,0 м2 м. Харків, пров. Оси-
пенко, 12

ПАТ «Турбоатом», код за 
ЄДРПОУ 05762269

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Приміщення підвалу загальною площею 182,4 м2 нежитло-
вої будівлі літ. «Б-1»

м. Харків, вул. П. Свина-
ренка, 14

ЗАТ «Титан» по виробництву 
під’ємно – транспортного 
устаткування, код за ЄДРПОУ 
05744484 (ліквідовано)

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Обладнання: міні-масло цех (інв. № 261), м’ясорубка 
(інв. № 264), фаршмішалка (інв. № 263), шпигорізка (інв. 
№ 265), шприц вакуумний (інв. № 262)

Харківська обл., смт Ко-
ротич

ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», код 
за ЄДРПОУ 05471230

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Вбудовані нежитлові приміщення громадського призначен-
ня в літ. «А-5» загальною площею 271,3 м2

м. Харків, вул. Роллана 
Ромен, 9

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «РОМВЕЙ», 
код за ЄДРПОУ 39618278

Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Група інвентарних об’єктів – нежитлова будівля літ. «А-2» 
площею 1018,9 м2, нежитлова будівля мийки літ. «Е-1» 
площею 4,1 м2, нежитлова будівля боксу літ. «В-1» площею 
738,2 м2, нежитлова будівля складу літ. «Д-1» площею 
48,5 м2, нежитлова будівля складу літ. «Г-1» площею 
96,2 м2, загальною площею 1905,9 м2

Харківська обл., Харків-
ський р-н, смт Безлю-
дівка, пров. Пісчаний, 8

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля з майном (22 од.) Харківська обл., Валків-
ський р-н, с. Серпневе, 
вул. Садова, 7

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Група інвентарних об’єктів (2/3 частини) у складі: нежитло-
ва будівля літ. «А-1», загальною площею 285,0 м2, з допо-
міжними спорудами: сараї літ. «Б», «В», вбиральня літ. «Г», 
павільйон, огорожа № 1, 2

м. Харків, вул. Залізнич-
на, 14-А

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Харківській 
області

Нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 854,6 м2 м. Харків, вул. Чоботар-
ська, 80

Департамент містобудування 
та архітектури Харківської 
обласної державної адмі-
ністрації, код за ЄДРПОУ 
02498530

Харківська обласна дер-
жавна адміністрація

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області,  
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Група інвентарних об’єктів АЗС № 3 м. Херсон, вул. Садо-
ва, 43

Відсутній Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Одноповерхова будівля лабораторії (літ. Г) загальною пло-
щею 161,8 м2

Херсонська обл. м. 
Олешки, вул. Централь-
на (Пролетарська), 20

Управління Державної каз-
начейської служби України у 
Олешківському районі Херсон-
ської області, код за ЄДРПОУ 
38045231

Державна казначейська 
служба України

Група інвентарних об’єктів: трактор колісний Т-40 (інв. 
№ 776), автомобільний кран КС-3562 (інв. № 714), універ-
сальна уборочна машина (інв. № 686), автомобільний кран 
КС-МАЗ-500 (інв. № 661), електроустановка для іспитів 
(інв. № 7383), компресор (інв. № 5259), електрокомпре-
сор (інв. № 5527), насос для відкачки води з відсіків (інв. 
№ 7025), насос для відкачки води з відсіків (інв. № 6999), 
насос пересувний для сушіння (інв. № 7049), пересувний 
компресор ВУВ-45/150 (інв. № 7412), компресор (інв. 
№ 5173)

 м. Херсон, Карантинний 
острів, 1

ТОВ «Столична судноплавна 
компанія» код за ЄДРПОУ 
31628535

 Регіо наль не відділення 
Фонду в Херсонській 
області, Автономній Рес-
публіці Крим та м. Се-
вастополі

Назва об’єкта Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ

Орган управління

Гараж в гаражному кооперативі «Жигулі» Херсонська обл., 
м. Нова Каховка, 
вул. Французька

Головне управління статис-
тики у Херсонській області, 
код за ЄДРПОУ 02362664

Державна служба ста-
тистики

Будівля колишньої санітарно-епідеміологічної станції (комп-
лекс будівель)

Херсонська область, 
Новотроїцький р-н, 
смт Новотроїцьке, 
вул. Херсонська, 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 
«Великокопанівське лісомис-
ливське господарство», код 
за ЄДРПОУ 00993277

Державне агентство лі-
сових ресурсів України

Будівля складу ядохімікатів площею 93,1 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство 
«Великокопанівське лісомис-
ливське господарство», код 
за ЄДРПОУ 00993277

Державне агентство лі-
сових ресурсів України

Будівля складу матеріалів площею 82,5 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство 
«Великокопанівське лісомис-
ливське господарство», код 
за ЄДРПОУ 00993277

Державне агентство лі-
сових ресурсів України

Будівля ларька загальною площею 18,4 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 5

Державне підприємство 
«Великокопанівське лісомис-
ливське господарство», код 
за ЄДРПОУ 00993277

Державне агентство лі-
сових 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 
«Великокопанівське лісомис-
ливське господарство», код 
за ЄДРПОУ 00993277

Державне агентство лі-
сових 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 
«Великокопанівське лісомис-
ливське господарство», код 
за ЄДРПОУ 00993277

Державне агентство лі-
сових ресурсів України

Склад мінеральних добрив площею 50 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство 
«Великокопанівське лісомис-
ливське господарство», код 
за ЄДРПОУ 00993277

Державне агентство лі-
сових ресурсів України

Водозабірний вузол площею 34,8 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство 
«Великокопанівське лісомис-
ливське господарство», код 
за ЄДРПОУ 00993277

Державне агентство лі-
сових ресурсів України

Залізобетонна огорожа протяжністю 108 пог.м Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство 
«Великокопанівське лісомис-
ливське господарство», код 
за ЄДРПОУ 00993277

Державне агентство лі-
сових ресурсів України

Трансформатор Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство 
«Великокопанівське лісомис-
ливське господарство», код 
за ЄДРПОУ 00993277

Державне агентство лі-
сових ресурсів України

Господарча будівля площею 7,7 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство 
«Великокопанівське лісомис-
ливське господарство», код 
за ЄДРПОУ 00993277

Державне агентство лі-
сових ресурсів України

Господарча будівля площею 55,4 м2 Херсонська обл., Олеш-
ківський р-н, с. Великі 
Копані, вул. Леніна, 3а

Державне підприємство 
«Великокопанівське лісомис-
ливське господарство», код 
за ЄДРПОУ 00993277

Державне агентство лі-
сових ресурсів України

Регіо наль не відділення Фонду по Черкаській області

Нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2 Черкаська обл., Мань-
ківський р-н, с. Крачків-
ка, вул. Молодіжна, 28

Відсутній Регіо наль не відділення 
Фонду по Черкаській 
області

Приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною 
площею 495,5 м2; убиральня (літ. Б)

Черкаська обл., 
смт Драбів, вул. Цен-
тральна, 83а

Головне управління статис-
тики у Черкаській області, 
код за ЄДРПОУ 02357999

Державна служба ста-
тистики України

Приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною площею 
226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі

Черкаська обл., смт Ли-
сянка, вул. Гетьман-
ський шлях, 20

Лисянська районна державна 
адміністрація Черкаської 
області, код за ЄДРПОУ 
04061240

Лисянська районна 
державна адміністрація 
Черкаської області

Гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею 
35,3 м2

Черкаська обл., смт Ка-
теринопіль, вул. Гризла 
Семена, 12/15

Головне управління статис-
тики у Черкаській області, 
код за ЄДРПОУ 02357999

Державна служба ста-
тистики 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 відділення 
Фонду по Черкаській 
області

Овочесховище (підвальне приміщення) (літ. В’ – 1) загаль-
ною 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 відділення 
Фонду по Черкаській 
області

Гараж (літ. Б) загальною площею 22,2 м2 Черкаська обл., м. Ка-
нів, вул. Енергетиків, 
30/2

Північний офіс Державної 
аудиторської служби України, 
код за ЄДРПОУ 40479560

Державна аудиторська 
служба України

Гараж № 9 (літ. А-1) загальною площею 24,8 м2 Черкаська обл., 
смт Маньківка, вул. Со-
борна, 2а

Північний офіс Державної 
аудиторської служби України, 
код за ЄДРПОУ 40479560

Державна аудиторська 
служба України

Нежитлове приміщення автозаправної станції (літ. А) за-
гальною площею 35,8 м2

Черкаська обл., м. Шпо-
ла, 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 Линовиця, 
вул. І. Франка, 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 Держаудит-
служби, 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 Держаудит-
служби, код за ЄДРПОУ 
40479560

Державна аудиторська 
служба

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. Барен-
бойма, 8

Мостобудівельний загін 
№ 2 ПАТ «Мостобуд», код за 
ЄДРПОУ 01386303

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивіль-
ної оборони (корпус 23)

м. Київ, вул. Академіка 
Кримського, 27, літера Б

ПАТ «Науково-дослідний 
інститут електромеханіч-
них приладів», код ЄДРПОУ 
14309824

Регіо наль не відділення 
Фонду по м. Києву

Нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі їдальні 
загальною площею 969,50 кв. м

 м. Київ, вул. Васильків-
ська, 34, літера Т

ПрАТ «Торговельно – підпри-
ємницький центр», код за 
ЄДРПОУ 05414775

Міністерство енергетики 
та вугільної промисло-
вості України

Об’єкт нерухомого майна: майновий комплекс – санаторій 
(недіючий) загальною площею 1061,90 м2, а саме: водо-
лікарня (літера А) загальною площею 793,00 м2, ізолятор 
(літера Б) загальною площею 158,30 м2, літній павільйон 
(літера В) загальною площею 87,30 м2, майстерня (літера 
Г) загальною площею 13,50 м2, туалет (літера Д) загальною 
площею 9,80 м2

 м. Київ, вул. Федора 
Максименка (Червоно-
флотська), 3

 Відсутній  Відсутній

Апарат Фонду
Майновий комплекс м. Київ, просп. Пере-

моги, 150 
Відсутній Апарат Фонду 
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Продовження додатка 9додаток 9  
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 02.07.2019 № 644)
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 облдержадміні-
страції, 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. Централь-
ний, б/н

Відсутній Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України 

Підстанція роторного комп-
лексу 

Він ницька обл., Козятинський 
р-н, смт.Глухівці

Відсутній Відсутній

Садиба № 11 квартал № 14 Він ницька обл., Немирівський 
р-н, c. Нові Обиходи, вул. Мель-
ника, 66

Департамент будівництва Він ницької об-
ласної 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. Мель-
ника, 64

Департамент будівництва Він ницької об-
ласної 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 про-
мисловості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 
37199618

Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України 

Магазин та оздоровчий центр Хмельницька обл., Кам’янець-
Подільський р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

ДП спиртової та лікеро-горілчаної про-
мисловості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 
37199618

Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України 

Солодове відділення Хмельницька обл., Кам’янець-
Подільський р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1

ДП спиртової та лікеро- горілчаної про-
мисловості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 
37199618

Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України 

Контора з гаражем і котельнею Хмельницька обл., Хмельниць-
кий р-н, с. Лісові Гринівці, 
вул. Лісова, 46

ДП «Хмельницьке лісомисливське госпо-
дарство», код за ЄДРПОУ 33285303 

Державне агентство лісових 
ресурсів України

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Водна станція Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Морозо-
ва, 100

ДНВП «Цирконій», код за ЄДРПОУ 
25012091

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Будівництво (з реконструкцією 
чавунно-ливарного цеху) 

Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Україн-
ська, 85

ВАТ «Дніпродзержинський механічний за-
вод», код за ЄДРПОУ 1412360

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За-
порізькій 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, За-
порізькій 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, За-
порізькій 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, За-
порізькій та Кіровоградській 
областях

Котедж № 2 Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, 
смт Губиниха-1, вул. Байкаль-
ська

ПАТ «Губиниський цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 373155

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській 
областях

Котедж № 3 Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, 
смт Губиниха-1, вул. Байкаль-
ська

ПАТ «Губиниський цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 373155

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській 
областях

Адміністративна будівля з відді-
ленням зв’язку

Дніпропетровська обл., Ніко-
польський р-н, с. Катеринівка

АТ «Покровський гірничо-збагачувальний 
комбінат», код за ЄДРПОУ 190928

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За-
порізькій 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, За-
порізькій та Кіровоградській 
областях

5-поверховий житловий буди-
нок на 79 квартир

Дніпропетровська обл., м. Верх-
ньодніпровськ, вул. С. Яцков-
ського

ПрАТ «Верхньодніпровський завод по-
тужного радіобудування» (зберігач), код за 
ЄДРПОУ 14313961

Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській 
областях

Відновлювально-оздоровчий 
комплекс

м. Дніпро, площа Академіка Ста-
родубова, 3

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській 
областях

Малоповерхова житлова за-
будова у м. Енергодар. БД-13/1 
(1 черга), БД-13/2 (1 черга)

Запорізька обл., м. Енерго-
дар, 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 вугільної промисловості 
України

Малоповерхова житлова за-
будова 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 вугільної промисловості 
України

Малоповерхова житлова за-
будова 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 вугільної 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 вугільної 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 вугільної промисловості 
України

Житловий будинок (незавер-
шеного будівництва) літ. А-1, 
веранда літ. а-1, господарча 
будівля (незавершеного будів-
ництва) літ. Б, підвал літ. Б’

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

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській 
областях

Житловий будинок (незавер-
шеного будівництва) літ. А-1, 
веранда літ. а-1, господарча 
будівля (незавершеного будів-
ництва) літ. Б, підвал літ. Б’

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

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській 
областях

Житловий будинок (незавер-
шеного будівництва) літ. А-1, 
веранда літ.а-1, господарча 
будівля (незавершеного будів-
ництва) літ. Б, підвал літ. Б’

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

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській 
областях

Житловий будинок (незавер-
шеного будівництва) літ. А-1, 
веранда літ. а-1, господарча 
будівля (незавершеного будів-
ництва) літ. Б, підвал літ. Б’

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

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській 
областях

Назва об’єкта Адреса об’єкта Назва ба лан со ут римувача або зберігача,  
код за ЄДРПОУ Орган управління

Недобудований житловий бу-
динок, літ. А

Запорізька обл., Кам’янсько-
Дніпровський р-н, с. Іванівка, 
вул. Широка, 142

Відсутній Відсутній

Незавершене будівництво 
житлового будинку інв. № 1, 
у складі: незавершене будівни-
цтво, літ. А; вхід в підвал, літ. Б.

Запорізька обл., Приморський 
р-н, с. Єлизаветівка, вул. Ви-
шнева, 30

Відсутній Відсутній

База індустрії Кіровоградська обл., м. Мала 
Виска, провулок І Професійний 
(І Ватутіна), 23-Б

Маловисківський спиртзавод, код за 
ЄДРПОУ 00374982 

Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України 

Регіо наль не відділення Фонду по Донецькій області

4-поверховий 56-квартирний 
житловий будинок 

Донецька обл., м. Торецьк, 
вул. Маяковського, 39

ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугіл-
ля», код за ЄДРПОУ 33839013

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Лікувальний корпус профі-
лакторію

Донецька обл., Мар’їнський р-н, 
с. Зоряне, вул. Промислова 
зона, 10г

ДП «Селидіввугілля», код за ЄДРПОУ 
33426253 

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Котельня з 6-ма котлами Донецька обл., Бахмутський р-н, 
с-ще Спірне

ПАТ «Лисичанськнафтопродукт», код за 
ЄДРПОУ 03484062 

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

Котельня Донецька обл., Нікольський 
р-н, с.Тополине, вул. Шкільна, 
буд. 26а

СТОВ «Первомайська птахофабрика», код 
за ЄДРПОУ 00851979 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій області

Пташник на 15 тис. бройлерів Донецька обл., Мангушський 
р-н, с. Глибоке

ДП «Маріупольський морський торговель-
ний порт», код за ЄДРПОУ 112575501 

Міністерство інфраструктури 
України

Кінотеатр на 500 місць Донецька обл., м. Покровськ, 
м-н Шахтарський, 28-а

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій області

Готельний комплекс Донецька обл., Мангушський 
р-н, с. Білосарайська Коса, 
вул. Безуха, 94-а

Національний банк України, код за 
ЄДРПОУ 00032106 

Національний банк України

Медсанчастина-поліклініка Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Радіна М. В., 2

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій області

Тепла стоянка Донецька обл., Бахмутський р-н, 
с-ще Спірне, вул. Централь-
на, 4-а

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій області

Майстерня РОБ Донецька обл., Бахмутський р-н, 
с-ще Спірне, вул. Централь-
на, 6 А

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій області

Прибудований магазин 
до 75-квартирного житлового 
будинку № 2

Донецька обл., Волноваський 
р-н, смт Донське, вул. Кошо-
вого, 3-Б

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Донецькій області

Регіо наль не відділення Фонду по Житомирській області

Лазня Житомирська обл., Олевський 
р-н, с. Стовпинка, вул. Шев-
ченка, 26а

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Житомирській області

Дільнича лікарня  Житомирська обл., Андрушівський 
р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33

ПрАТ «Фірма «Житомирінвест», код за 
ЄДРПОУ 01272640 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Житомирській області

Лазня на 10 місць Житомирська обл., Овруцький 
р-н, с. Заріччя, вул. Поліська, 38

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Житомирській області

Дільнича лікарня на 25 ліжок Житомирська обл., Ємільчин-
ський р-н, с. Мала Глумча, 
вул. Шевченка, 52

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Житомирській області

Квартальна котельня Житомирська обл., Єміль-
чинський р-н, с. Степанівка, 
вул. Рад, 133/М

ДП ПМК – 155 ВАТ «Житомирводбуд», код 
за ЄДРПОУ 1036804 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Житомирській області

Банно-пральний комбінат Житомирська обл., Андрушів-
ський р-н, с. Івниця, вул. Са-
дова, 32

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Житомирській області

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Перепрофілювання лікувально-
оздоровчого центру під ендо-
кринологічний санаторій

Івано-Франківська обл., Тлу-
мацький р-н, с. Тарасівка, уро-
чище «Кагава»

Прикарпатський центр репродукції люди-
ни, код за ЄДРПОУ 19400512 

Міністерство охорони 
здоров’я України

Лазня Чернівецька обл, Хотинський 
р-н, с. Гордівці, вул. Мічурі-
на, 14

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській 
областях

Двоквартирний житловий 
будинок

Чернівецька обл., Заставнів-
ський р-н, смт Кострижівка, 
пров. Буковинський, 2

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській 
областях

Школа Чернівецька обл., Новоселиць-
кий р-н, с. Слобода, вул. О. 
Кобилянської, 6 

 Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській 
областях

Дитяча установа Чернівецька обл., Хотинський 
р-н, с. Анадоли

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській 
областях

Клуб Чернівецька обл., Хотинський 
р-н, с. Гордівці, вул. Сагайдач-
ного, 7

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій 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 політи-
ки 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 
академії наук України

Київська обл., м. Бровари, буль-
вар Незалежності, 34-а

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Київській області

52-квартирний житловий 
будинок

Київська обл., Васильківський 
р-н, с. Плесецьке, вул. Василь-
ківська, 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. Незалежності, 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 Пуш-
кіна і Устинова, б/н

ПАТ «Племінний завод «Бортничі», код за 
ЄДРПОУ 00849634

Регіо наль не відділення Фонду 
по Київській області
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108-квартирний житловий бу-
динок (літ. «А»)

Київська обл., м. Буча, 
вул. Яблунська (Кірова), б/н 

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Київській області

Станція підготовки води Київська обл., м. Обухів вул. 
Київська, 127

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Київській області

100-квартирний житловий бу-
динок (літ. «А»)

Київська обл., Білоцерківський 
р-н, смт Терезине, вул. По-
льова, 5 

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Київській області

60-квартирний житловий 
будинок

Київська обл., Вишгородський 
р-н, смт Димер, вул. Соборна 
(Леніна), 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 буди-
нок (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 буди-
нок (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 буди-
нок (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 
адміністрація

Реконструкція бази ЧАЕС 
«Комплект»

Київська обл., м. Славутич, 
будбаза

Державне спеціалізоване підприємство 
«Чорнобильська АЕС», код за ЄДРПОУ 
14310862 

Державне агентство з управ-
ління зоною відчуження

Регіо наль не відділення Фонду по Луганській області

Головна насосна станція Луганська обл., Кремінський 
р-н, с. Варварівка, вул. Цен-
тральна, 1-А 

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Луганській області

Садибний житловий будинок Луганська обл., Старобільський 
р-н, с. Тарабани, вул. Новобуді-
вельна, 10

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Луганській області

Садибний житловий будинок Луганська обл., Старобільський 
р-н, с. Тарабани, вул. Новобуді-
вельна, 11

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Луганській області

Садибний житловий будинок Луганська обл., Старобільський 
р-н, с. Тарабани, вул. Новобуді-
вельна, 12

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Луганській області

Садибний (індивідуальний) 
житловий будинок

Луганська обл., Білокуракин-
ський р-н, с. Попівка, вул. Мо-
лодіжна, 2/1

ПрАТ «Білокуракинський», код за ЄДРПОУ 
00847363

Регіо наль не відділення Фонду 
по Луганській області

Терапевтичний корпус Луганська обл., Кремінський 
р-н, м. Кремінна, пров. І. І. Меч-
нікова, 12

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Луганській області

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 
розвитку і торгівлі України

База відпочинку на 20 місць Львівська обл., Дрогобицький 
р-н, смт Східниця, вул. За-
річна, 1

Служба автомобільних доріг у Львівській 
області, код за ЄДРПОУ 25253009

Державне агентство автомо-
більних 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., Ужгород-
ський р-н, с. Розівка, вул. Тру-
дова, 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. Новобузь-
ка, 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 вугільної промисловості 
України

Газопровід високого тиску для 
газифікації населених пунктів 
зони НЕС Первомайського 
району

Миколаївська обл, Первомай-
ський район 

Управління капітального будівництва Ми-
колаївської облдержадміністрації, код за 
ЄДРПОУ 04013962

Миколаївська обласна дер-
жавна адміністрація

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській області

Комплекс будівель та споруд 
у складі: адміністративно-
виробничий корпус; спортивно-
оздоровчий комплекс; підсо-
бний корпус; склад (класи ГО); 
насосна станція; резервуар 

Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Га-
гаріна, 26-а 

 Одеський обласний центр зайнятості, код 
за ЄДРПОУ 35358018 

Міністерство соціальної по-
літики України

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

105-квартирний житловий бу-
динок з вбудованим поштовим 
відділенням зв’язку

Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Свемовська, 6-Г

ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реак-
тивів», код за ЄДРПОУ 05761264 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

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
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Очисні споруди Височанського 
заводу продтоварів 

Сумська обл., Охтирський р-н, 
с. Веселий Гай, вул. Вишне-
ва, 1/4 

Відсутній Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України

Металевий модуль Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Ярківська, 2

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

50-ти квартирний житловий 
будинок (ІІ черга) 

Сумська обл., м. Кролевець, 
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 24

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Шестиповерхова адміністра-
тивна будівля з двоповерховою 
прибудовою

 м. Суми, вул. Березовий Гай, 9 Східне регіо наль не управління Державної 
прикордонної служби України, код за 
ЄДРПОУ 14321937 

Державна прикордонна служ-
ба 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 побуто-
вих 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 обслугову-
вання на 400 пожежних авто-
мобілів

Сумська обл., м. Суми, вул. Ков-
пака, 2 

ПАТ «Сумське машинобудівне науково-
виробниче об’єднання», код за ЄДРПОУ 
05747991

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській області

Лазня заг пл. 266,4 м2 Рівненська обл., Дубровицький 
р-н, с. Велюнь, вул. Садова, 8а

Відсутній Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України 

Школа Рівненська обл., Сарненський р-н, 
с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а

Відсутній Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України 

Комплекс дорожнього сервісу м.Рівне, вул. Київська, 108 Служба автомобільних доріг у Рівненській 
області, код за ЄДРПОУ 25894919 

Державне агентство автомо-
більних доріг України

Житловий будинок Рівненська обл., Рівненський 
р-н, смт Квасилів, вул. Моло-
діжна, 60

ПАТ «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 
728380

Регіо наль не відділення Фонду 
по Рівненській області

Житловий будинок Рівненська обл., Рівненський 
р-н, смт Квасилів, вул. Моло-
діжна, 62

ПАТ «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 
728380

Регіо наль не відділення Фонду 
по Рівненській області

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській області

Одноквартирний житловий 
будинок

Харківська обл., Барвінківський 
р-н, с. Червона Балка, вул. Мо-
лодіжна, 31

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Харківській області

Одноквартирний житловий 
будинок

Харківська обл., Барвінківський 
р-н, с. Червона Балка, вул. Мо-
лодіжна, 33

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Харківській області

Одноквартирний житловий 
будинок

Харківська обл., Барвінківський 
р-н, с. Червона Балка, вул. Мо-
лодіжна, 35

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Харківській області

Медсанчастина м. Харків, вул. Рудика, 8 Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Харківській області

Газорозподільний пункт Харківська обл., м. Люботин, 
вул. Деповська, 127

ВАТ «Люботинський хлібозавод», код за 
ЄДРПОУ 00381976 

Регіо наль не відділення Фонду 
по Харківській області

32-квартирний житловий буди-
нок з надбудовою

Харківська обл., Балаклійський 
р-н, с. Пришиб, вул. 40 років 
Перемоги, 11

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Харківській області

Побутовий комплекс до житло-
вого будинку

 м. Харків, вул. Сергіївська, 8а АТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», код ЄДРПОУ 
00213799

Державне агентство України 
з управління державними 
корпоративними правами та 
майном*

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Дитячий центр відпочинку Херсонська область, с. Нижній 
Рогачик, вул. 40 років Пере-
моги, 88

ВП «Запорізька АЕС «ДП НАЕК «Енерго-
атом», код за ЄДРПОУ 19355964

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

35-квартирний житловий 
будинок

Херсонська обл., м. Каховка, 
вул. Айвазовського (П. Моро-
зова), 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. Ново-
заводська, 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 «Чернігівводбуд», код за ЄДРПОУ 
01037703

Регіо наль не відділення Фонду 
по Чернігівській області

Школа Чернігівська область, Ку-
ликівський р-н, с. Авдіївка, 
вул. Шкільна, 1

Відсутній Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України

Школа Чернігівська обл., Носівський 
р-н, с. Плоске, вул. Мірошни-
ка, 5а

Відсутній Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України

Прибудова до 108-квартирного 
житлового будинку для роботи 
з дітьми

Чернігівська обл., Прилуцький 
р-н, смт Ладан, вул. Завод-
ська, 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
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Житловий будинок Чернігівська обл., Городнян-
ський р-н, с. Тупичів, вул. Зе-
лена, 6-а

ДП «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 
0037199618 

Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України

Житловий будинок Чернігівська обл., Городнян-
ський р-н, с. Тупичів, вул. Зе-
лена, 9-а

ДП «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 
0037199618 

Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України

Будівля культурно-спортивного 
призначення

Чернігівська обл., Куликівський 
р-н, с. Грабівка, вул. Шкіль-
на, 2-а

Відсутній Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України

Клуб Чернігівська обл., Талалаївський 
р-н, с. Слобідка, вул. Пере-
моги, 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 бу-
динок з господарським блоком

Чернігівська обл., Ріпкинський 
р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 8

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Чернігівській області

Одноквартирний житловий бу-
динок з господарським блоком

Чернігівська обл., Ріпкинський 
р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 9

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Чернігівській області

Одноквартирний житловий бу-
динок з господарським блоком

Чернігівська обл., Ріпкинський 
р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Чернігівській області

Одноквартирний житловий бу-
динок з господарським блоком

Чернігівська обл., Ріпкинський 
р-н, с. Вербичі, вул. Перемо-
ги, 4-а

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Чернігівській області

Одноквартирний житловий бу-
динок 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 Чер-
нігівської обласної державної адміністрації, 
код за ЄДРПОУ 04014246 

Чернігівська обласна держав-
на адміністрація

Реабілітаційний центр Чернігівська обл., м. Ічня, 
вул. Ковалівка, 17-А

Відсутній Міністерство України з питань 
надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення 
від наслідків Чорнобильської 
катастрофи

2-квартирний житловий бу-
динок

Чернігівська обл., м. Ічня, 
вул. Єсеніна, 28

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду 
по Чернігівській області

Адміністративний будинок Чернігівська обл., м. Ічня, 
вул. Бунівка, 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 вугільної промисловості 
України

Комплекс реабілітації, оздоров-
лення та відпочинку

Київська обл., Переяслав-
Хмельницький р-н, с. Циблі, 
урочище «Козинські горби»

ДП «НАЕК «Енерго атом», код за ЄДРПОУ 
24584661

Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

додаток 10  
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 
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ПЕРЕЛІК 
об’єктів соціально-культурного призначення, приватизацію яких розпочато в 2018 році
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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., Ново-
московський 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., Ново-
московський 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., Криво-
різький р-н, с. Кудашево

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00191000

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Шаховий клуб Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий 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 під-
валом 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 мета-
лургійний завод», код за 
ЄДРПОУ 05393056

Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий) Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий 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., Петрів-
ський р-н, с. Іскрівка, вул. Со-
колівська, 15

ДП «УкрНДПРІ промтех-
нології», код за ЄДРПОУ 
14310483

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

Регіо наль не відділення Фонду по Донецькій області

Пансіонат «Блакитні озера» Донецька обл., м. Лиман, 
с. Щурове, вул. Соборна, 20/1

ВАТ «Точмаш», код за 
ЄДРПОУ 14300579

Регіо наль не відділення Фонду по 
Донецькій області

База відпочинку «Вертикаль» Донецька обл., м. Лиман, 
с. Щурове, вул. Соборна,102

ВАТ «Трест Донецькшахто-
проходка», код за ЄДРПОУ 
00180841

Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

Клуб Донецька обл., м. Торецьк, 
смт Курдюмівка, вул. Кераміч-
на, 2-б

ПрАТ «Курдюмівський завод 
кислототривких виробів», 
код за ЄДРПОУ 00293545

Регіо наль не відділення Фонду по 
Донецькій області

Пансіонат «Мебельщик» Донецька обл., Мангушський 
р-н, смт Ялта, вул. Нахімо-
ва, 45-а

ТОВ «АРП», код за ЄДРПОУ 
32397798

Регіо наль не відділення Фонду по 
Донецькій області

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ Адреса об’єкта
Назва ба лан со ут римувача 

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ 

Орган управління

Єдиний майновий комплекс дитячого 
оздоровчого табору «Голубок»

Донецька обл., м. Святогірськ, 
вул. Івана Мазепи, 29

Підприємство «Владислава» 
Всеукраїнської організації 
інвалідів «Союз організацій 
інвалідів України»,  
код за ЄДРПОУ 31083925

Регіо наль не відділення Фонду по 
Донецькій області

Дитячий оздоровчий табір «Сонячний 
берег»

Донецька обл., Мангушський 
р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17

ВАТ «Точмаш»,  
код за ЄДРПОУ 14300579

Регіо наль не відділення Фонду по 
Донецькій області

Регіо наль не відділення Фонду по Житомирській області

Лазня Житомирська обл., Лугинський 
р-н, с. Красностав, вул. Цен-
тральна, 31-а

Приватне сільськогоспо-
дарське підприємство з 
орендними відносинами 
«Красноставське», код за 
ЄДРПОУ 5477244 

Регіо наль не відділення Фонду по 
Житомирській області

Їдальня Житомирська обл., Олевський 
р-н, с. Радовель, вул. Миколи 
Хоречка, 21

 СТОВ «Радовель», код за 
ЄДРПОУ 05418780 

Регіо наль не відділення Фонду по 
Житомирській області

Їдальня Житомирська обл., Лугинський 
р-н, с. Красностав, вул. Цен-
тральна, 47-а 

Приватне сільськогоспо-
дарське підприємство з 
орендними відносинами 
«Красноставське», код за 
ЄДРПОУ 5477244 

Регіо наль не відділення Фонду по 
Житомирській області

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

База відпочинку загальною площею 
237,6 м2

Івано-Франківська обл., 
м. Яремче, 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 
залізобетонних конструкцій», 
код за ЄДРПОУ 01273711

Регіо наль не відділення Фонду по 
Київській області 

Регіо наль не відділення Фонду по Луганській області

Будинок культури Луганська обл., Сватівський 
р-н, с. Гончарівка, вул. Цен-
тральна, 62

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Луганській 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 
Волинській областях

Регіо наль не відділення Фонду по Миколаївській області

Майновий комплекс колишнього піонер-
ського табору

Миколаївська обл, Миколаїв-
ський 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. Кишинів-
ська, 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. Приморська, 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. Новобілярська, 1

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Єдиний майновий комплекс державного 
підприємства «Полтавський державний 
навчально-курсовий комбінат агропро-
мислового комплексу», код за ЄДРПОУ 
24567102

м. Полтава, пров. Носова Ві-
ктора, 2

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України 

Дитячий оздоровчий табір Сумська обл., Шосткинський 
р-н, с/р Собицька, «Малий бір» 
урочище, 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» 
урочище, квартал № 2 (б/н)

ПрАТ «Шосткинський завод 
хімічних реактивів», код за 
ЄДРПОУ 05761264

Регіо наль не відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській області

Їдальня Харківська обл., Краснокут-
ський р-н, селище Ковалівське, 
вул. Скотар Віри, 10-а

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Харківській області

Їдальня з майном Харківська обл., Харківський 
р-н, с. Тернова, вул. Світла, 2в

Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Харківській області

Їдальня Харківська обл., м. Куп’янськ, 
вул. Ювілейна, 72

 Відсутній Регіо наль не відділення Фонду по 
Харківській області

Лазне-пральний комбінат Харківська обл., Краснокутський 
р-н, с. Городнє, вул. Цен-
тральна, 5

ТДВ «Агрофірма «Гло-
бівська», код за ЄДРПОУ 
00412406

Регіо наль не відділення Фонду по 
Харківській області

Єдиний майновий комплекс бази відпо-
чинку «Росінка»

Харківська обл., Вовчанський 
р-н, с. Бугаївка, вул. Росяна,1

ТОВ фірма «Інстрок ЛТД», 
код за ЄДРПОУ 14082591

Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України

Клуб з майном (7 одиниць) м. Харків, вул. Конторська, 
75/77

ПрАТ «Харківський машино-
будівний завод «ПЛІНФА», 
код за ЄДРПОУ 00240253

Регіо наль не відділення Фонду по 
Харківській області

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. Севас-
тополі

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, Автоном-
ній Республіці Крим та м. Се-
вастополі

Регіо наль не відділення Фонду по Черкаській області

Клуб з обладнанням Черкаська обл., м. Тальне, 
вул. Кар’єрна, 1-а

ЗАТ «Тальнівський щеб-
завод», 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 щеб-
завод», 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 Білець-
кого, 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 
спеціалізованого підприємства «Укртеле-
фільм», код за ЄДРПОУ 35524710

м. Київ, вул. Кирилівська, 160 Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36конкУрси з відборУ сУб’єктів оціноЧної діялЬності

АПАРАТФОнДУ
ІНФОРМАЦІЯ  
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності

 Най ме ну вання об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: бу-
дівлі і споруди (спальний корпус (літ. «М») площею 737,6 м2; 
спальний корпус (літ. «У») площею 261,3 м2; спальний корпус 
(літ. «Р») площею 3125,3 м2; клуб (літ. «Н») площею 548,5 м2; 
котельня (літ. «Т») площею 340,4 м2; ТП (літ. «Й») площею 
33,1 м2; огорожа (літ. «3-4») 160,6 пог. м), розташовані за адре-
сою: вул. Курортна, 54, смт Ворзель, Київська обл., що облікову-
ються на балансі державного підприємства «Управління справами 
Фонду державного майна України».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: вул. Курортна, 54, смт Ворзель, Київська обл.

Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору 
оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 7 об’єктів 
нерухомого майна.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
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 державного 
майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду 
державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), 
та з урахуванням умов цієї інформації.

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – Громадська організація «Дітей війни 

та інвалідів».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності від-

повідно до Положення застосовується Фондом державного майна 
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта 
оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими пе-
редбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за на-
прямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховувати-
ся кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, 
що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років 
(для оцінки 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, оформлення та подання містяться у Положенні, 

зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у 
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформа-
ція про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 
до Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 25 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конвер-

ті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною 
пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, 
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до по-
штової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна 
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 18 липня 
2019 року.

На конверті потрібно 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 ді-
яльності, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться 24 липня 2019 року о 14.00 у Фонді 

державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Ал-
мазова, 18/9, кімн. 303).

ІВАнО-ФРАнКІВСЬКА,ЧЕРнІВЕцЬКА
таТЕРнОПІЛЬСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Гідротехнічні споруди ставів: 23-х ставів, водоподаючо-
го та випускного каналів, що обліковуються на балансі ДП «Укрриба» 
та знаходяться за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н, в 
межах земель Верхнянської об’єднаної територіальної громади.

Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для укладення договору оренди.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – ТзОВ «Спеціалізоване сільськогосподарське, 

мисливсько-риболовне господарство «Бабин» Калуської районної 
організації Українського товариства мисливців та рибалок.

 2. Частина горища загальною площею 10,0 м2 адміністра-
тивної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління 
Державної казначейської служби України в Івано-Франківській об-
ласті та знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дні-
стровська, 14.

Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – ПрАТ «Київстар».
 3. Частина приміщення сходової клітки загальною пло-

щею 2,0 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що обліковується 
на балансі Управління праці та соціального захисту населення Коло-
мийської райдержадміністрації та знаходиться за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Коломия, вул. Івана Франка, 3.

Запланована дата оцінки: 30.06.2019.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Івано-

Франківській області.
Платник оцінки – ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 

і складається з:
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 оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо 
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної ді-
яльності, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної 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 повин-
на перевищувати: для об’єктів нерухомого майна: частини горища 
загальною площею 10,0 м2 адміністративної будівлі, що обліковується 
на балансі Головного управління Державної казначейської служби 
України в Івано-Франківській області та знаходиться за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14; частини приміщення схо-
дової клітки загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі адмінбу-
дівлі, що обліковується на балансі Управління праці та соціального 
захисту населення Коломийської райдержадміністрації та знахо-
диться за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Івана 
Франка, 3, – 4 500 грн; для гідротехнічних споруд ставів: 23-х ставів, 
водоподаючого та випускного каналів, що обліковуються на балансі 
ДП «Укрриба» та знаходяться за адресою: Івано-Франківська обл., 
Калуський р-н, в межах земель Верхнянської об’єднаної територі-
альної громади, – 10 000 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 регіо наль ного 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’єктів 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 
документів 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 проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голо-
ву комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо наль-
ного відділення Фонду по Івано-Франківській області за чотири робо-
чих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опу-
блікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні Регіо наль ного 
відділення Фонду по Івано-Франківській області за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон 
для довідок 55-31-39.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група 
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 
телефон для довідок 55-31-39.

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Чернівецькій області Регіо наль ного 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

 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 1: приміщення гаража (3-1) 
площею 22,7 м2 та гаража (4-1) площею 21,7 м2 у будівлі (літ. А), 
що перебуває на балансі Західний офіс Держаудитслужби.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: 58000, м. Чернівці, Сторожинецька, 70в.

Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замов-

ника конкурсу (0372) 55-44-26. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: 1 од.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершено-
го будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематері-
альних активів станом на 31.05.2019 – 576,89 грн (22,70 м2), 551,48 
грн (21,70 м2).

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.

 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 2: частина приміщення (1-5) 
площею 2,0 м2 першого поверху будівлі (літ. А), що перебуває 
на балансі Управління Державної казначейської служби України у 
Сокирянському районі Чернівецької області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно яко-
го оцінюється: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, м. Сокиряни, 
вул. Ярослава Мудрого, буд. 5.

Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замов-

ника конкурсу (0372) 55-44-26. Електрон на адреса замовника кон-
курсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 од.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: 1 од.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 31.05.2019 – 666,47 грн.

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 оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 (в редакції наказу Фонду державного 
майна України від 16.01.2018 № 47).

Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного 
майна виступатиме Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернівецькій області Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопіль-
ській областях.

Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступа-
тимуть:

по об’єкту оцінки № 1 – фізична особа – підприємець Спольський 
Петро Ярославович;

по об’єкту оцінки № 2 – юридична особа – АТ «Український 
будівельно-інвестицій банк».

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 напрямом 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 
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що ма-
ють підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами 
оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі 
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного 
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ного наказом Фонду державного майна України 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 По-
ложення, 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:

до об’єкта оцінки № 1 – частини приміщень та приміщення, зо-
крема, аналогічного функціонального призначення, тощо;

до об’єкта оцінки № 2 – частини приміщень та приміщення, що за 
функціональним призначенням належать до нерухомості, що при-
значена для розміщення банкоматів, терміналів самообслуговуван-
ня, 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 Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівець-
кій та Тернопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку 
«На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також за-
значити назву об’єкта оцінки та назву 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 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для 
довідок (0372) 55-44-84.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про відміну 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що був оголошений Регіо наль ним відділенням 
по Тернопільській області  
та призначений на 27.06.2019

Відповідно до звернення Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях у зв’язку з 
реорганізацією шляхом злиття Регіо наль ного відділення Фонду по 
Івано-Франківській області, Регіо наль ного відділення Фонду по Чер-
нівецькій області, Регіо наль ного відділення Фонду по Тернопільській 
області та утворенням Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях як юридичної 
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особи публічного права, що розташоване у м. Івано-Франківськ, від-
повідно до наказу Фонду від 06.03.2019 № 231 «Про реорганізацію 
регіо наль них відділень Фонду державного майна України» конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що був оголошений Регіо-
наль ним відділенням по Тернопільській області та призначений на 
27.06.2019, вважається таким, що не відбувся, за наявністю обста-
вин, що унеможливлюють його.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про відміну 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що був оголошений Регіо наль ним відділенням 
по Тернопільській області  
та призначений на 04.07.2019

Відповідно до звернення Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях у зв’язку з 
реорганізацією шляхом злиття Регіо наль ного відділення Фонду по 
Івано-Франківській області, Регіо наль ного відділення Фонду по Чер-
нівецькій області, Регіо наль ного відділення Фонду по Тернопільській 
області та утворенням Регіо наль ного відділення Фонду по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях як юридичної 
особи публічного права, що розташоване у м. Івано-Франківськ, від-
повідно до наказу Фонду від 06.03.2019 № 231 «Про реорганізацію 
регіо наль них відділень Фонду державного майна України» конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що був оголошений Регіо-
наль ним відділенням по Тернопільській області та призначений на 
04.07.2019, вважається таким, що не відбувся, за наявністю обста-
вин, що унеможливлюють його.

КиЇВСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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 (садовий будинок) загальною 
площею 35,6 м2 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н с. 
Кийлів, вул. Рудяківська, 58, що перебуває на балансі прокуратури 
Київської області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укла-
дення договору.

Дата оцінки: 31.07.2019.
Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Платник: Незалежна професійна спілка працівників прокуратури 

Київської області.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: будівлі адміні-

стративного призначення.
 2. Частина приміщення № 4.2.14 (1В) на 4-му поверсі па-

сажирського термінала «D» (інв. № 47578), реєстровий номер 
за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, загальною площею 
10,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний ае-
ропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний ае-
ропорт «Бориспіль».

Мета оцінки: визначення спеціальної вартості об’єкта з метою 
продовження терміну дії договору.

Дата оцінки: 31.07.2019.
Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Платник: Департамент культури виконавчого органу Київської 

міської ради.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель адміністративного призначення.
 3. Частина нежитлового приміщення № 2.4.18 на 2-му по-

версі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578), реєстровий 
номер за ЄРОДВ 20572069.1435.НЛТНПД1884, загальною пло-
щею 7,4 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 терміну дії договору.

Дата оцінки: 31.07.2019.
Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Платник: ПрАТ «Київстар».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель адміністративного призначення.
 4. Приміщення № 252 (нумерація згідно з технічним пас-

портом БТІ від 09.02.2018) на 2-му поверсі будівлі пасажирсько-
го термінала «D» з швидкомонтуючих легких конструкцій (інв. 
№ 47570) площею 16,5 м2 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: 31.07.2019.
Замовник: Регіо наль не відділення Фонду по Київській області.
Платник: ТОВ «Українська хендлінгова компанія».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, час-

тини будівель адміністративного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіо наль ного відді-

лення Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, за-
реєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190, 
в редакції, затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за 
№ 198/31650 (далі – Положення), складається з:

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 Регіо наль ного 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 25.07.2019 об 11.00 у Регіо наль-
ному відділенні Фонду по Київській області за адресою:  
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для до-
відок 200-25-29.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
ТАВОЛинСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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 фасаду (вікно тамбура го-
ловного входу) навчального корпусу № 2 площею 2,4 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 6.
Ба лан со ут римувач: Національний університет «Львівська полі-

техніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на 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: м. Львів, вул. Карпін-
ського, 6.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Вішневський Юргіс Володими-
рович.

 2. Назва об’єкта оцінки: частина фасаду (вікно тамбура го-
ловного входу) навчального корпусу № 8 площею 2,4 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, пл. Св. Юра, 3/4.
Ба лан со ут римувач: Національний університет «Львівська полі-

техніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на 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: м. Львів, пл. Св. Юра, 3/4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 

(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Вішневський Юргіс Володими-

рович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина фасаду (праворуч від вхо-

ду в корпус) корпусу № 28 (Студентська бібліотека) площею 
2,4 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита 
Андрея, 3.

Ба лан со ут римувач: Національний університет «Львівська полі-
техніка».

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на 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: м. Львів, вул. Митропо-
лита Андрея, 3.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Вішневський Юргіс Володими-
рович.

 4. Назва об’єкта оцінки: частина фасаду (ліворуч від входу 
в корпус) корпусу № 26 (Студентський комбінат харчування) 
площею 2,4 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 8.
Ба лан со ут римувач: Національний університет «Львівська полі-

техніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на 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: м. Львів, вул. Карпін-
ського, 8.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Вішневський Юргіс Володими-
рович.

 5. Назва об’єкта оцінки: частина вцілому адмінбудинку (А-3) 
площею 52,2 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 45000, Волинська обл., м. Ко-
вель, вул. Федора Одрача, 1.

Ба лан со ут римувач: Управління поліції охорони у Волинській об-
ласті.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на 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: 45000, Волинська обл., 
м. Ковель, вул. Федора Одрача, 1.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Добробут-Яодин».

 6. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Угри-
нів, у т. ч: металева решітка на водовипуску, гребля довжиною 

177,0 м, донний водовипуск типу «Монах» № 1, відвідний канал 
довжиною 1400,0 м (нагульний став № 1); металеві решітки на 
водонапускній споруді та двох водовипусках, гребля довжиною 
280 м, донний водовипуск типу «Монах» № 3, донний водови-
пуск типу «Монах» № 4, донний водовипуск типу «Монах» № 2 
(на струмку), донний водовипуск типу «Монах», відвідний канал 
довжиною 99,0 м (нагульний став № 2).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 45715, Волинська обл., Горо-
хівський р-н, с. Угринів.

Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «Укрриба».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на 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: 45715, Волинська обл., 
Горохівський р-н, с. Угринів.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – Фізична особа – підприємець Копилов 
Андрій Борисович.

 7. Назва об’єкта оцінки: піднавіс площею 123,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 44700, м. Володимир-

Волинський, вул. Луцька, 80в.
Ба лан со ут римувач: ВП «Геологорозвідувальна експедиція» 

ДП «Львіввугілля».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на 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: 44700, м. Володимир-
Волинський, вул. Луцька, 80в.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПП «ВОЛИНЬ ЕНЕРГО-АЛЬТЕРНАТИВА».
 8. Назва об’єкта оцінки: баня санпропускник котельня пло-

щею 136,2 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 44700, м. Володимир-

Волинський, вул. Луцька, 80в.
Ба лан со ут римувач: ВП «Геологорозвідувальна експедиція» 

ДП «Львіввугілля».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на 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: 44700, м. Володимир-
Волинський, вул. Луцька, 80в.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ПП «ВОЛИНЬ ЕНЕРГО-АЛЬТЕРНАТИВА».
 9. Назва об’єкта оцінки: частина замощення стоянки ПАС-

46 площею 250,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 44110, Волинська обл., Ратнів-

ський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а.
Ба лан со ут римувач: УДП «Укрінтеравтосервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на 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: 44110, Волинська обл., 
Ратнівський р-н, с. Доманове, вул. Лесі Українки, 19а.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ФОП Венско Людмила Миколаївна.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення службово-

виробничої будівлі площею 18,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 44332, Волинська обл., Лю-

бомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41.
Ба лан со ут римувач: Державна фіскальна служби України.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на 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: 44332, Волинська обл., 
Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК».
 11. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі ПС шахти № 4 пло-

щею 74,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 45400, Волинська обл., м. Но-

воволинськ, вул. Луцька,1в.
Ба лан со ут римувач: Державне підприємства «Регіо наль ні елек-

тричні мережі».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на 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: 45400, Волинська обл., 
м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТВП «Роксолана».
 12. Назва об’єкта оцінки: частина Будинку проектних орга-

нізацій площею 46,3 м2.
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Продовження таблиціМісце зна хо дження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.

Ба лан со ут римувач: Волинська філія Державного підприємства 
Український державний науково-дослідний інститут проектування 
міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження догово-
ру оренди.

Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24 (відділ орендних 
відносин).

Електрон на 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: 43010, Волинська обл., 
м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019 
(орієнтовно).

Платник робіт з оцінки – ТОВ «ДИЗЕЛЬ ТРАНС КОМПАНІ».
Відповідно до листа Фонду від 15.06.2016 № 10-36-11307 та 

доповнення до нього (лист Фонду від 14.02.2019 № 10-59-2927) 
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що склалася у ІI півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця: для об’єктів № 1 – № 5, № 10, 
№ 12 – 2400,00 грн; для об’єктів № 7, № 8, № 9, № 11 – 3000,00 грн; 
для об’єкта № 6 – 5490,00 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: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській об-
ластях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 
до Положення є: для об’єктів № 1 – № 4 – частини конструктивних 
елементів будівель, споруд для розміщення зовнішньої реклами; для 
об’єктів № 5, № 10, № 12 – приміщення, частини будівель (адміні-
стративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, 
нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для об’єкта 
№ 6 – споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення; 
для об’єктів № 7, № 8, № 9, № 11 – виробнича, виробничо-складська 
або складська нерухомість.

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 ви-
трат, 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 Регіо наль ному відділенні Фонду дер-
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї 
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються Регіо наль ним 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.

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного 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.

Місце зна хо дження об’єкта: вул. Центральна, 15а, с. Вікторія, Пи-
рятинський р-н, Полтавська обл.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шля-
хом 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: Регіо наль не 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 

4 720,00 грн.
 2. Назва об’єкта: адмінбудівля загальною площею 116,7 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: пров. Маклакова Миколи, 1, м. Пу-

тивль, Сумська обл.
Ба лан со ут римувач: Північно-східний офіс Державної аудитор-

ської 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: Регіо наль не відділення 

Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

2 500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: гараж.
Місце зна хо дження об’єкта: пл. Першотравнева, 28б, м. Буринь, 

Сумська обл.
Ба лан со ут римувач: Північно-східний офіс Державної аудитор-

ської 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: Регіо наль не відділення 

Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

2 500,00 грн.
 4. Назва об’єкта: літній будинок відпочинку.
Місце зна хо дження об’єкта: вул. Лісова, 38а, с. Жолдаки, Коно-

топський 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: Регіо наль не відділення 

Фонду по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

2 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії до-

кументи, які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареє-
строваного 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, передбачених розділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах 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 Регіо-
наль ного відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях за 
адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 
(кімн. 415) до 19.07.2019 включно.

Конкурси відповідно до Положення відбудуться 25.07.2019 
о 10.00 у Регіо наль ному відділенні Фонду по Полтавській та 
Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Лені-
на), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404.

Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні 
(вул. Лені на), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.

Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
У зв’язку з початком роботи Регіо наль ного відділення Фон-

ду по Рівненській та Житомирській областях конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності Регіо наль ного відділення Фонду по 
Житомирській області, інформація про оголошення яких була опублі-
кована в газеті «Відомості приватизації» від 26.06.2019 № 26 (1954), 
03.07.2019 № 27 (1955), не відбудуться.

ХАРКІВСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Харківській області 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності

І. Об’єкти оренди.

№ 
з/п

Най ме ну вання об’єкта оцінки, площа, місце-
зна хо дження, ба лан со ут римувач

Дата 
оцінки

Мета про-
ведення 
оцінки

Ін
ф

ор
ма

ці
я 

пр
о 

пл
ат
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Оч
іку
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на
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бі
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ш
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ці
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ан

ня
 

по
сл

уг
 з
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ці

нк
и/

гр
н

1 Частина вестибуля 2-го поверху 14-повер-
хової будівлі адміністративно-учбового 
корпусу (літ. А-14) загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 
333, що перебуває на балансі Харківського 
держав ного університету харчування  
та торгівлі, 01566330, тел. 349-45-15

23.08.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди АТ

 К
Б 

«П
ри

ва
тб

ан
к»

22
00

2 Нежитлове приміщення – частина кімн. 
№ 33 на цокольному поверсі 4-поверхового 
головного учбового корпусу № 1, інв. 
№ 0004530, літ. «А-4», реєстровий 
№ 00493758.1.БЕШСНП7581, загальною 
площею 6,0 м2 за адресою: Харківська обл., 
Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, 
вул. Академічна, 1, що перебуває на балансі 
Харківської державної зооветеринарної акаде-
мії, 00493758, тел. (057) 635-75-31

На дату 
укладення 
договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначення 
вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ТО
В 

«Т
ер

ек
ом

»

27
00

3 Нежитлові приміщення –кімн. № 16, 15, 10, 
7 на першому поверсі 3-поверхової будівлі 
побутового корпусу, інв. № 14, літ. «Б-3», за-
гальною площею 67,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Велика Панасівська, 220, що пере-
буває на балансі ДП МОУ «Харківський завод 
залізобетонних виробів», 08494527, тел. (057) 
761-31-05

На дату 
укладення 
договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначення 
вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду Ф

ОП
 С

ус
ло

в 
А.

 О
.

22
00

4 Нежитлове приміщення – частина кімн. 
№ 2 на першому поверсі одноповерхо-
вої будівлі арматурного цеху, інв. № 2, літ. 
«Ш-1-2», загальною площею 179,0 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Велика Панасів-
ська, 220, що перебуває на балансі ДП МОУ 
«Харківський завод залізобетонних виробів», 
08494527, тел. (057) 761-31-05

На дату 
укладення 
договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначення 
вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ТО
В 

«Ф
ле

кс
 Т

ре
йд

ін
г»

27
00

5 Нежитлове приміщення – частина кімн. 
№ 11 на першому поверсі одноповерхової 
будівлі цеху великопустотних виробів, інв. 
№ 1, літ. «Р-1», загальною площею 68,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасів-
ська, 220, що перебуває на балансі ДП МОУ 
«Харківський завод залізобетонних виробів», 
08494527, тел. (057) 761-31-05

На дату 
укладення 
договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначення 
вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

ТО
В 

«К
ва

рц
то

рг
 Л

ТД
»

22
00

№ 
з/п

Най ме ну вання об’єкта оцінки, площа, місце-
зна хо дження, ба лан со ут римувач
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оцінки

Мета про-
ведення 
оцінки
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6 Частина нежитлових приміщень на першому 
поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 4 
(інв. № 1030025) загальною площею 24,46 м2 
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, 
c-ще Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. 
Докучаєва, що перебуває на балансі Харків-
ського національного аграрного університету 
ім. В. В. Докучаєва, 03450749

31.05.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

КП
 «

М
іс

ьк
а 

мо
ло

чн
а 

ф
а-

бр
ик

а 
–

 к
ух

ня
 д

ит
яч

ог
о 

ха
рч

ув
ан

ня
»

27
00

7 Частина ділянки покрівлі будівлі театру (літ. 
«А-7») загальною площею 37,2 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Сумська, 25, що перебуває 
на балансі ДП «Харківський національний 
академічний театр опери та балету імені 
М. В. Лисенка», 38385217, тел.: 700-40-46, 
700-40-42

25.08.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди ТО

В 
«Л

АЙ
Ф

СЕ
ЛЛ

»

22
00

8 Частина ділянки покрівлі 4-поверхової не-
житлової будівлі (літ. за техпаспортом А-4) 
загальною площею 9,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, просп. Московський, 151, що перебуває 
на балансі ДП «Український державний інсти-
тут по проектуванню заводів важкого машино-
будування (УКРДІПРОВАЖМАШ)», 212630, 
тел.: 732-54-28, 58-99-31

03.08.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ТО
В 

«Л
АЙ

Ф
СЕ

ЛЛ
»

22
00

9 Нежитлове приміщення технічного повер-
ху площею 4,0 м2 та майданчика покрівлі 
площею 6,0 м2 будівлі, загальною площею 
10,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ціли-
ноградська, 50, що перебуває на балансі 
Харківського національного університету 
мистецтв ім. І. П. Котляревського, 02214350, 
тел. 731-10-95

26.08.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

ТО
В 

«Л
АЙ

Ф
СЕ

ЛЛ
»

22
00

10 Нежитлове приміщення технічного повер-
ху площею 5,0 м2 та майданчика покрівлі 
площею 15,0 м2 будівлі, загальною площею 
20,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкін-
ська, 77, що перебуває на балансі Національ-
ного юридичного університету ім. Ярослава 
Мудрого, 02071139, тел. 704-92-93

29.08.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди ТО

В 
«Л

АЙ
Ф

СЕ
ЛЛ

»

22
00

11 Частина площі даху 14-поверхової будівлі 
адміністративно-учбового корпусу (інв. 
№ 10300002, літ. «А-14») загальною площею 
49,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочків-
ська, 333, що перебуває на балансі Харків-
ського державного університету харчування та 
торгівлі, 01566330, тел. 337-85-35

04.07.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Пр

АТ
 «

ВФ
 У

кр
аї

на
»

22
00

12 Нежитлові приміщення – кімн № № 5, 6, 8, 
9, 11, 12, 13, 38, 39, 40, 43, 44, 71 (згідно з 
техпаспортом) на 1-му поверсі 2-поверхового 
навчально-адміністративного корпусу, інв. 
№ 10310001, літ. «А-2», загальною площею 
289,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Івана 
Камишева, 16/12, що перебуває на балансі 
ДНЗ «Регіо наль ний центр професійної освіти 
будівельних технологій Харківської області», 
25462474, тел. (057) 365-10-47

На дату 
укладення 
договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначення 
вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

Ф
ОП

 К
ра

вц
ов

 Р
. М

.

27
00

13 Частина поверхні даху 7-поверової будівлі 
навчального корпусу У-2 (інв. № 1031000117, 
літ. «Б-7») загальною площею 15,0 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2, що пе-
ребуває на балансі Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний ін-
ститут», 02071180, тел. 707-66-00

11.07.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Пр

АТ
 «

ВФ
 У

кр
аї

на
»

22
00

14 Нежитлове приміщення будівлі сараю площею 
7,1 м2 та частина даху площею 85,39 м2, 
загальною площею 92,49 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Сумська, 18/20, що перебуває 
на балансі Харківського радіотехнічного коле-
джу, код 21188157, тел. 731-17-11

12.07.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Пр

АТ
 «

ВФ
 У

кр
аї

на
»

22
00

15 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 7, 8 на 
першому поверсі 2-поверхової будівлі побу-
тового корпусу, інв. № 13, літ. «Г-2», загаль-
ною площею 46,7 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Велика Панасівська, 220, що перебуває 
на балансі ДП МОУ «Харківський завод за-
лізобетонних виробів», 08494527, тел. (057) 
761-31-05

На дату 
укладення 
договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначення 
вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

Ф
ОП

 М
ир

го
ро

д 
А.

 В
.

22
00

16 Частина коридору на 6-му поверсі (фізична 
сторона) різноповерхової (9-14) будівлі голов-
ного навчального корпусу, інв. № 103100012 
(пам’ятка архітектури) загальною площею 
18,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан Свобо-
ди, 4, що перебуває на балансі Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразі-
на, 02071205, тел. 705-12-36

10.06.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

Ф
ОП

 Ф
ед

че
нк

о 
Т.

 В
.

22
00

17 Нежитлові приміщення кімн. № 4-11, 4-12, 
4-12а, 4-12б, 4-14, V їдальні першого по-
верху 5-поверхового 2-го учбового корпусу 
(інв. № 002) загальною площею 58,0 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Дмитрівська, 26, 
що перебувають на балансі Харківського дер-
жавного політехнічного коледжу, 01393119, 
тел. 777-09-11

05.06.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

Ф
ОП

 Л
ог

ов
сь

ка
 Р

. М
.

22
00

18 Нежитлові приміщення – кімн. № 48, 49, 50, 
51, 52, 53 на першому поверсі 2-поверхової 
адміністративної будівлі, інв. № 101310064, 
літ. «А-2», загальною площею 25,5 м2 за 
адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н, 
м. Балаклія, вул. 1 Травня, 10, що перебуває 
на балансі Державної установи «Харківський 
обласний лабораторний центр Міністер-
ства охорони здоров’я України», 38493324, 
тел. (057) 315-04-13

На дату 
укладення 
договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначення 
вартості 
об’єкта 
оренди 
з метою 
передачі в 
оренду

Ф
ОП

 М
их

ай
ло

ва
 О

. В
.

27
00

19 Частина коридору на 2-му поверсі різно-
поверхового (9-11) головного корпусу (інв. 
№ 103100012, пам’ятка архітектури) загаль-
ною площею 7,0 м2 за адресою: м. Харків, 
майдан Свободи, 4, що перебуває на балансі 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, 02071205, тел. 705-12-36

10.06.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Ф

ОП
 Ф

ед
че

нк
о 

Т.
 В

.

22
00

20 Нежитлові приміщення – кімн. № 18 
(70,8 м2) та частини кімн. № 15 (18,0 м2), 
№ 17 (5,7 м2) на першому пов. 5-поверхової 
адміністративно-учбової будівлі (інв. 
№ 10310317, літ. А-5), загальною площею 
94,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Коопе-
ративна, 7, що перебувають на балансі Хар-
ківського коледжу державного університету 
телекомунікацій, 38898340, тел. 731-30-63

29.06.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

Ф
ОП

 Л
ог

ов
сь

ка
 Р

. М
.

22
00
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Продовження таблиці

№ 
з/п

Най ме ну вання об’єкта оцінки, площа, місце-
зна хо дження, ба лан со ут римувач

Дата 
оцінки

Мета про-
ведення 
оцінки

Ін
ф

ор
ма

ці
я 

пр
о 

пл
ат

ни
ка

Оч
іку

ва
на

 н
ай

бі
ль

-
ш

а 
ці

на
 н

ад
ан

ня
 

по
сл

уг
 з

 о
ці

нк
и/

гр
н

21 Нежитлові приміщення – частина вестибуля 
на 1-му поверсі 2-поверхового учбового 
корпусу «Б» загальною площею 7,5 м2 за 
адресою: м. Харків, просп. Науки, 4, що пере-
бувають на балансі Харківського національ-
ного медичного університету, 01896866, 
тел. 707-73-80

01.09.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Ф

ОП
 Г

ол
ов

а 
К.

 В
.

22
00

22 Частина нежитлового приміщення (пральня) 
на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гурто-
житку № 2 загальною площею 2,5 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 
43б, що перебуває на балансі Харківського 
національного технічного університету сіль-
ського господарства імені Петра Василенка, 
00493741, тел. 700-38-88

24.07.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Ф

ОП
 Б

ур
як

ов
сь

ки
й 

В.
 М

.

22
00

23 Частина нежитлового приміщення на 1-му 
поверсі 4-поверхової будівлі гуртожитку № 6 
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, 
п. Докучаєвське, вул. Докучаєва,12 загальною 
площею 4,0 м2, що перебуває на балан-
сі Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаєва, 00493764, 
тел. 709-03-00

01.06.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Ф

ОП
 Б

ур
як

ов
сь

ки
й 

В.
 М

.

27
00

24 Нежитлове приміщення – кімн. № 23 на 1-му 
поверсі у 3-поверховій частині 3-поверхової 
будівлі з 3-поверховою надбудовою у цен-
тральній частині та двома 4-поверховими 
прибудовами Науково-дослідного інституту 
гігієни праці та професійних захворювань 
ХНМУ, інв. № 10310001, пам’ятка архітек-
тури, загальною площею 6,9 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває 
на балансі Харківського національного медич-
ного університету, 01896866, тел. 707-73-80

15.08.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди

Ха
рк

ів
сь

ке
 о

бл
ас

не
 о

б’
єд

на
нн

я 
гр

ом
ад

ян
 «

Лі
ка

рн
ян

а 
ка

са
 «

Це
н-

тр
ал

ьн
а»

22
00

25 Частина даху 9-поверхової адміністратив-
ної будівлі – гуртожиток інв. № 103289638, 
загальною площею 10,6 м2 за адресою: 
м. Харків, Цілиноградська, 52, що перебуває 
на балансі Харківського національного тех-
нічного університету сільського господарства 
ім. П. Василенка, 00493741, тел. 700-38-88

12.07.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Пр

ив
ат

не
 а

кц
іо

не
р-

не
 т

ов
ар

ис
тв

о 
«В

Ф
 

Ук
ра

їн
а»

22
00

26 Частина вестибуля на першому поверсі 
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 10 
загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, пров. Електроінструментальний, 6, що пе-
ребуває на балансі Студмістечка Національ-
ного аерокосмічного університету ім. М. Є. 
Жуковського «ХАІ», 23912896, (067) 570-28-02

25.06.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Ф

ОП
 С

ло
мч

ин
сь

ки
й 

Ол
ег

 В
ікт

ор
ов

ич

22
00

27 Частина вестибуля на першому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 7 за-
гальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Чкалова, 1, що перебуває на балансі 
Студмістечка Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 
23912896, (067) 570-28-02

25.06.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Ф

ОП
 С

ло
мч

ин
сь

ки
й 

Ол
ег

 В
ікт

ор
ов

ич

22
00

28 Частина вестибуля на першому поверсі 
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 12 
загальною площею 1,0 м2 за адресою: 
м. Харків, пров. Електроінструментальний, 
6б, що перебуває на балансі Студмістечка 
Національного аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 23912896, (067) 
570-28-02

25.06.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Ф

ОП
 С

ло
мч

ин
сь

ки
й 

Ол
ег

 В
ікт

ор
ов

ич

22
00

29 Частина вестибуля на першому поверсі 
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 11 
загальною площею 1,0 м2 за адресою: 
м. Харків, пров. Електроінструментальний, 
6а, що перебуває на балансі Студмістечка 
Національного аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 23912896, (067) 
570-28-02

25.06.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Ф

ОП
 С

ло
мч

ин
сь

ки
й 

Ол
ег

 В
ікт

ор
ов

ич

22
00

30 Частина нежитлового приміщення в пральній 
кімнаті на другому поверсі дев’ятиповерхової 
будівлі гуртожиток № 3 кімната № 7 загаль-
ною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Цілиноградська, 52, що перебуває на ба-
лансі Харківського національного технічного 
університету сільського господарства ім. П. 
Василенка, 00493741, тел. 700-38-89

19.08.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Ф

ОП
 Б

ур
як

ов
сь

ки
й 

В.
 М

.

22
00

31 Нежитлові приміщення – частина коридору 
1-го поверху навчального корпусу, що є 
пам’яткою архітектури (інв. № 12) (біля ліфту 
хімічної сторони) загальною площею 2,0 м2 за 
адресою: м. Харків, пл. Свободи, 4, що пере-
буває на балансі Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, 
тел. 705-12-36

11.06.19 Визначення 
вартості 
об’єкта з 
метою про-
довження 
договору 
оренди Ф

ОП
 Н

еч
ип

ор
ен

ко
 

С.
 О

.

22
00

Замовником оцінки щодо зазначених об’єктів оренди виступає 
Регіо наль не відділення Фонду по Харківській області.

ІІ. Об’єкти, що повертаються в державну власність.
 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт аукціону – земельна 

ділянка державної власності за адресою: Харківська обл., смт Зо-
лочів, вул. Комсомольська, 27 разом з об’єктом незавершеного 
будівництва – 4-квартирним житловим будинком, який на ній 
розташований.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., смт Золочів, 
вул. Центральна (колишня Комсомольська), 27.

Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка вартості 
об’єкта аукціону: земельна ділянка державної власності за адре-
сою: Харківська обл., смт Золочів, вул. Комсомольська, 27 разом 
з об’єктом незавершеного будівництва – 4-квартирним житловим 
будинком, який на ній розташований.

Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: 0,06 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., 

смт Золочів, вул. Центральна (колишня Комсомольська), 27.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): державна.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

13.06.2017.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 8 840 грн.
Строк виконання робіт: 10 календарних днів.
Замовником та платником оцінки виступає Регіо наль не відділення 

Фонду по Харківській області.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного бу-

дівництва – 16-квартирний житловий будинок.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., Краснокут-

ський р-н, с. Костянтинівка.
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка об’єкта 

незавершеного будівництва – 16-квартирного житлового будинку 
та розміру збитків, завданих об’єкту незавершеного будівництва – 
16-квартирному житловому будинку за час володіння ним ФОП 
Штученко М. В.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
12.10.2018.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: 5 388 грн.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Замовник та платник оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по 

Харківській області.
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у 

конкурсах подають до Регіо наль ного відділення Фонду по хар-
ківській області конкурсну документацію в запечатаному кон-
верті, яка складається з:

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурс-
ний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юс-
тиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними на-
казом Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення); 
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо ціни 
надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан-
ням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент 
згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з 
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії дого-
вору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією 
акта приймання-передавання робіт з оцінки, копією висновку про 
вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної 
рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи 
копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної ор-
ганізації оцінювачів.

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єктам оцінки.

Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розгля-
датиметься як практичний досвід, буде використовуватись додаток 
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 
(пункт 2 розділу II Положення).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній 
одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен 
становити не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна 
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інфор-
мації про об’єкт оцінки).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по 
кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, 
що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.

Конкурс відбудеться у Регіо наль ному відділенні Фонду по 
Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театраль-
ний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.

Документи на участь у конкурсі подаються до Регіо наль ного від-
ділення Фонду по Харківській області за адресою: м. Харків, Теа-
тральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ЧЕРКАСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Черкаській області 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди державного майна.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Чер-
каській області.

 1.1. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі котельні площею 
100,0 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державна уста-
нова «Старобабанівська виправна колонія (№ 92)».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 110, с. Старі 
Бабани, Уманський р-н, Черкаська обл.

Платник робіт з оцінки: ТОВ «МІКОТЕПЛОСЕРВІС».
Дата оцінки: 31.07.2019.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

будівлі площею 11,35 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Управління 

Державної казначейської служби України у Монастирищенському 
районі Черкаської області.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 103, м. Монас-
тирище, Черкаська обл.

Платник робіт з оцінки: АТКБ «Приватбанк».
Дата оцінки: 31.07.2019.
2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 

вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди державного майна.

Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Чер-
каській області.

 2.1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих приміщень 
виробничо-господарського призначення загальною площею 
70,2 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаська 
митниця ДФС.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, буд. 4, 
м. Сміла, Черкаська обл.

Платник робіт з оцінки: ФОП Шинкаренко С. Ф.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових підвальних 

приміщень чотириповерхової адміністративної будівлі площа 
61,9 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державне 
підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут 
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Чер-
каси.

Платник робіт з оцінки: Благодійний фонд «Діалог».
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в одно-

поверховій будівлі (літ. В) площею 23,3 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаська 

філія Державного підприємства «Державний науково-дослідний та 
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Гоголя, буд. 301, м. Чер-
каси.

Платник робіт з оцінки: ФОП Хлипало В. Д.
Дата оцінки: 31.07.2019.
 2.4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 122,1 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДУ «Староба-
банівська виправна колонія (№ 92)».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, с. Старі Бабани, 
Уманський р-н, Черкаська обл.

Платник робіт з оцінки: ФОП Кузьмич І. П.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2.5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на друго-

му поверсі навчального корпусу площею 12,2 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державний на-

вчальний заклад «Канівське вище професійне училище».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Енергетиків, 143, м. Ка-

нів, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком».
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2.6. Назва об’єкта оцінки: частина даху навчального корпусу 

№ 10 площею 31,75 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський 

державний технологічний університет.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 333, м. Чер-

каси.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар».
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2.7. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення на першо-

му поверсі гуртожитку площею 88,44 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державний 

навчальний заклад «Черкаський професійний ліцей».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Олексія Панченка, 15, 

м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Дмитренко Л. І.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2.8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першому 

поверсі гуртожитку площею 78,3 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський 

державний бізнес-коледж.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 243, м. Чер-

каси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Габієць С. Г.
Дата оцінки: 30.06.2019.
 2.9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гуртожитку 

площею 1,5 м2.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державний на-

вчальний заклад «Черкаське вище професійне училище».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Нарбутівська, 283, м. Чер-

каси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В.
Дата оцінки: 30.06.2019.
3. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з 

умовами.
3.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації держав-

ної власності окремого майна – приміщення першого повер-
ху будівлі (літ. А) № 115-117, № 119-121 загальною площею 
107,9 м2.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Управління 
Держпраці у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 39881228).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Європейська, 65.

Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по Чер-
каській області.

Дата оцінки: 30.06.2019.
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, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650 
(далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної 
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів 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 у 
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповіда-
ють вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 роз-
ділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та під-
писання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію 
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинни-
ми кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) 
оцінювача згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати до регіо наль ного відді-
лення конкурсну документацію в запечатаному конверті (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 най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) 
по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, 
яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо 
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. 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 оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання 
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділян-
ки) (додаток 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: за-
ява 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 за-
лучається претендентом (за потреби); інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа Фонду від 17.04.2018 № 10-59-7687 
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання 
послуг з оцінки об’єктів оцінки у І кварталі 2018 року» та згідно з пунк-
том 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією 
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт 
нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, 
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення пе-
редавальних пристроїв), – 3000 грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть ви-
користовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Поло-
ження.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в єдиній 
одиниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті 
(розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки 
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підсумки коНкурсів з відбору суб’єктів оціНочНої діЯльНості

ІНФОРМАЦІЯ  
Регіо наль ного відділення Фонду по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені для проведення  
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 05.06. 2019

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не від-
ділення Фонду по Черкаській області.

1.1. Назва об’єкта оцінки: частина сходової клітки третього поверху 
чотириповерхової адмінбудівлі площею 1,0 м2. Най ме ну вання ба лан-
со ут римувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаський 
державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інфор-
мації в хімічній промисловості». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: «МАКЛАУТ-
ІНВЕСТ». Дата оцінки: 31.05.2019. Переможцем конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін 
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 800,00 грн.

1.2. Назва об’єкта оцінки: місце встановлення телекомунікаційної 
настінної шафи, яка розташована в надбудові на покрівлі будівлі, пло-
щею 3,0 м2 (розміри 1000мм*540мм*480мм) та три антено-місця на 
висоті 36,30 м на покрівлі будівлі. Най ме ну вання ба лан со ут римувача 
об’єкта оцінки: ДП «Черкасистандартметрологія». Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: вул. Гоголя, 278 м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: 
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО». Дата оцінки: 31.05.2019. Переможцем 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». 
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 
1800,00 грн.

1.3.Назва об’єкта оцінки: вісім антено-місць на висоті 36,0 м на по-
крівлі будівлі та місце для встановлення шафи з телекомунікаційним об-
ладнанням площею 12 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта 
оцінки: ДП «Черкасистандартметрологія». Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: вул. Гоголя, 278 м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ «ВФ 
Україна». Дата оцінки: 31.05.2019. Переможцем конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання 
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1800,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 06.06.2019

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
надання послуг з оцінки об’єктів:

об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля їдальні загаль-
ною площею 174,8 м2, у складі: «А-1» – будівля їдальні; «а» – прибудова; 
«а1» – сходи; «Б» – погріб за адресою: Рівненська обл., Зарічненський 
р-н, с. Мутвиця, вул. Центральна, 7а, з метою продажу на електрон-
ному аукціоні з умовами – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 3900 грн;

об’єкт малої приватизації, окреме майно – будівля корівника для 
ВРХ на 50 голів загальною площею 1280,1 м2, що не увійшла до ста-
тутного капіталу ВАТ «Рівненський завод високовольтної апаратури», 
за адресою: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Слобідка, вул. Мала 
Слобідка, 60, з метою продажу на електрон ному аукціоні – визнано ПП 
ЕКФ «Приватна справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календар-
них днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3900 грн;

частина приміщення першого поверху гуртожитку площею 1,0 м2 
за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 53, з метою продовження до-

говору оренди державного майна – визнано ФОП Гаюка О. С. Строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 2400 грн;

нежитлове приміщення площею 23,0 м2 за адресою: м. Рівне, 
вул. Чорновола, 76а з метою продовження договору оренди держав-
ного майна визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцін-
ки – 2400 грн;

майданчик бетонний площею 40,0 м2 за адресою: Рівненська обл., 
м. Здолбунів, вул. Ясна, 6 з метою продовження договору оренди 
державного майна – визнано ФОП Захарко О. В. Строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцін-
ки – 2 500 грн;

частина адміністративної будівлі площею 61,8 м2 за адресою: Рів-
ненська обл., м. Острог, просп. Незалежності, 47, з метою продовжен-
ня договору оренди державного майна – визнано ФОП Гаюка О. С. 
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість вико-
нання робіт з оцінки – 2400 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК 
та м. СЕВАСТОПОЛІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна, що відбувся 10.06.2019

Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 у 
будівлі центральної прохідної № 1, бюро перепусток, що перебуває 
на балансі Херсонської філії Державного підприємства «Адміністра-
ція морських портів України» (Адміністрація Херсонського морського 
порту), за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська, 1, переможець 
конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укла-
денні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк виконання 
робіт – 3 дні.

Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на 
першому поверсі будівлі колишнього морвокзалу, що перебуває на ба-
лансі Херсонської філії Державного підприємства «Адміністрація мор-
ських портів України» (Адміністрація Херсонського морського порту), 
за адресою: м. Херсон, Одеська площа, 2, переможець конкурсу – ПП 
«Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні догово-
ру оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

Вбудовані нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі їдаль-
ні загальною площею 151,2 м2, що перебувають на балансі ДВНЗ «Хер-
сонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, 
вул. Комкова, 73б, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вар-
тість робіт – 2 100 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 56,0 м2 на 
першому поверсі двоповерхової будівлі Цюрупинського ЦОС № 3 (ре-
єстровий № 21560045.2300.АААЖЕК093), що обліковується на балансі 
АТ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., м. Олешки (Цюрупинськ), 
вул. Гвардійська, 28, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. 
Вартість робіт – 2 500 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

Нежитлові приміщення площею 214,0 м2 прибудови № 2 до адмі-
ністративної будівлі, яка перебуває на балансі ГУНП України в Хер-
сонській області, за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська, 4, пе-

реможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк 
виконання робіт – 3 дні.

Частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 у підвалі гур-
тожитку № 2, що перебуває на балансі Херсонського національного 
технічного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 42, пере-
можець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 
1 800 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

Частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 у підвалі гурто-
житку № 1, що перебуває на балансі Херсонського національного тех-
нічного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 38, перемо-
жець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 900 грн. Строк 
виконання робіт – 4 дні.

Частина вежі ПРЦ площею 6,0 м2, що перебуває на балансі Одесь-
кого регіо наль ного структурного підрозділу ДП «Обслуговування по-
вітряного руху України», за адресою: м. Херсон, «Аеропорт цивільної 
авіації», 6, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета про-
ведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість 
робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

Група інвентарних об’єктів підсобного господарства «Вербка», 
що перебуває на балансі ПАТ «Херсонводбуд», але не увійшла до 
його статутного капіталу, у складі: будинок-сторожка (літ. А), гараж 
(літ. Б), котельня (літ. В), господарська будівля (літ. Г), господар-
ська будівля (літ. Д), комора (літ. Е), технічна будівля (літ. Ж), тепляк 
(літ. З), теплиця (літ. І), туалет (літ. К), щитова (літ. Л), погріб (№ 1), 
свердловина (№ 2), КТП (№ 3), огорожа (№ 4, 5, 6, 8), теплотраса, 
повітряні лінії ВМ – 0,4 кв, водопровід, які перебувають на території 
Рибальчеської сільської ради Голопристанського району Херсонської 
області, за адресою: с-ще Виноградне, вул. Шабська, 52, перемо-
жець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалеж-
ної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 5 500 грн. 
Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення незалежної оцінки майна, 
що відбувся 29.05.2019

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення 
оцінки

Най ме ну вання/ПІБ 
суб’єкта оціночної 
діяльності – пере-

можця конкурсу

Вартість 
виконан-

ня ро-
біт, грн

Строк 
виконан-
ня робіт 

(дні)
1 Частина приміщення роздягальні загальною 

площею 7,37 м2 у фойє на першому поверсі 
головного учбового корпусу, що облікову-
ється на балансі державного вищого на-
вчального закладу «Калуський політехнічний 
коледж», за адресою: Івано-Франківська 
обл., м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 2. 
Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оренди для 
продовження договору оренди

ТОВ «ЕКА-Захід» 2440 4

до Регіо наль ного відділення Фонду по Черкаській області за адре-
сою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@
spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 25 липня 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 31 липня 2019 року об 11.00 в Регіо-

наль ному відділенні Фонду по Черкаській області за адресою: 
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

ЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Чернігівській області 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд: не-
житлові приміщення загальною площею 462,7 м2 будівлі їдаль-
ні, в тому числі: нежитлові приміщення площею 275,55 м2 на 
першому поверсі та нежитлові приміщення площею 187,15 м2 
на другому поверсі.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Чернігівський 
професійний ліцей залізничного транспорту.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Чернігів, пров. О. Бакурин-
ського, 18а.

Платник робіт з оцінки: Чернігівський обласний педагогічний ліцей 
для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 2300,00 грн.

Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за та-
кими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 30.06.2019.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 21,0 м2 та 

частина технічного поверху площею 9,8 м2 будівлі учбового 
корпусу № 4.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Чернігівський 
національний технологічний університет.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за та-

кими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 30.06.2019.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

16,3 м2 адміністративної будівлі.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управ-

ління статистики у Чернігівській області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., смт Козе-

лець, вул. Соборності, 14.
Платник робіт з оцінки: ФОП Шолойко В. А.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за та-

кими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 31.07.2019.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 104,67 м2 другого поверху будівлі гуртожитку.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Ніжин-

ський професійний аграрний ліцей Чернігівської області».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Шевченка, 113.

Платник робіт з оцінки: ГО «Краплинки дощу».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за та-

кими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 31.07.2019.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 

площею 3,0 м2 будівлі адміністративно-учбового корпусу.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Відокремлений 

підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористу-
вання України «Ніжинський агротехнічний інститут».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин, 
вул. Шевченка, 10.

Платник робіт з оцінки: АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2300,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за та-

кими ознаками: приміщення адміністративного, торговельно-
адміністративного, торговельного призначення та приміщення за-
кладів громадського харчування.

Дата оцінки: 31.07.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Чер-

нігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електрон на адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для ці-

лей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю: ні.
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190, в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – 
Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передба-
чено 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 учасників кон-
курсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документа-
ції, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ роз-
ділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про 
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до По-
ложення формами.

Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів 
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.

Конкурс відбудеться у Регіо наль ному відділенні Фонду по 
Чернігівській області о 15.00 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо-
наль ного відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робо-
чих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адре-
сою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок 
(0462) 67-28-18.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по Чернігівській області 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди

 Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд: нагуль-
ний став № 2, роздільна дамба 1-2 ставів, повеневий водоскид, 
донний водовипуск роздільної дамби, водозабірне споруджен-
ня, огороджувальна дамба 2-го ставу, повеневий водоскид 2-го 
ставу, гребля Білошапки-Б.Рудка, перепускне спорудження, 
причал нагульного ставу № 2, донний водовипуск ставу № 2, 
нагульний став № 1, скидний канал ставу № 1, контурна дамба 
ставу № 1, причал ставу № 1, виросний став – 132 га, зимуваль-
ний став – 6 га, рибоуловлювач ставу № 1.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Укр риба».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., Прилуцький 

район, с. Білошапки.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Рибне господарство «Білошапки».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 12550,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими 

ознаками: гідротехнічні споруди.
Дата оцінки: 30.06.2019.
Замовник робіт з оцінки – Регіо наль не відділення Фонду по Чер-

нігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу: (0462) 67-28-18.
Електрон на адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для ці-

лей оренди.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю: ні.
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190, в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47 (далі – 
Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передба-
чено 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 учасників кон-
курсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документа-
ції, порядку її складання, оформлення та подання містяться у ІІ роз-
ділі Положення та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про 
претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до По-
ложення формами.

Строк виконання робіт не може перевищувати 10 календарних 
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки 
майна.

Конкурс відбудеться у Регіо наль ному відділенні Фонду по 
Чернігівській області о 14.30 через 14 днів після опублікування 
цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

Конкурсна документація подається до загального відділу Регіо-
наль ного відділення Фонду по Чернігівській області за чотири робочих 
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 
14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462) 
67-28-18.
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Продовження таблиці Продовження таблиці Продовження таблиці

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення 
оцінки

Най ме ну вання/ПІБ 
суб’єкта оціночної 
діяльності – пере-

можця конкурсу

Вартість 
виконан-

ня ро-
біт, грн

Строк 
виконан-
ня робіт 

(дні)

2 Нежитлові приміщення загальною площею 
135,8 м2: № 32 – 6,6 м2, № 33 – 14,8 м2, 
№ 34 – 91,6 м2, № 35 – 7,4 м2, № 36 – 
7,3 м2, № 37 – 2,3 м2, № 38 – 2,4 м2, № 38а – 
1,8 м2, № 38б – 1,6 м2 на першому поверсі 
будівлі (недіючого) навчального корпусу, 
що обліковується на балансі Богородчанського 
професійного будівельного ліцею, за адресою: 
Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, 
смт Богородчани, вул. Шевченка, 59. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для продо-
вження договору оренди

ФОП Тарнополь-
ський Анатолій Пи-
липович

3600 4

3 Частина нежитлового приміщення за-
гальною площею 64,9 м2, а саме: прим. 
№ 53а – 2,6 м2, прим. № 55а – 10,4 м2, 
прим. № 56а – 51,9 м2 першого поверху 
гуртожитку №6, що обліковується на балансі 
Івано-Франківського національного техніч-
ного університету нафти і газу, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 8. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для укла-
дення договору оренди

ТОВ «ЕКА-Захід» 2800 3

4 Частина нежитлових приміщень загальною 
площею 14,0 м2 в будівлях гуртожитків, 
а саме: частина прим. № 9 – 2,0 м2 пер-
шого поверху гуртожитку № 2 (м. Івано-
Франківськ, вул. Військових Ветеранів, 8а); 
частина прим. № 20 – 2,0 м2 першого по-
верху гуртожитку № 3 (м. Івано-Франківськ, 
вул. Північний Бульвар, 7); частина прим. 
№ 54 – 3,0 м2 першого поверху гуртожит-
ку № 5 (м. Івано-Франківськ, вул. Північний 
Бульвар, 11); частина прим. № 1 – 3,0 м2 
першого поверху гуртожитку № 6 (м. Івано-
Франківськ, вул. Тичини, 8); частина прим. 
№ 29 – 4,0 м2 першого поверху гуртожитку 
№ 7 (м. Івано-Франківськ, вул. Набережна 
імені Василя Стефаника, 30), що обліковуєть-
ся на балансі Івано-Франківського національ-
ного технічного університету нафти і газу. 
Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оренди для 
укладення договору оренди

ФОП Тарнополь-
ський Анатолій Пи-
липович

4200 4

5 Приміщення загальною площею 76,05 м2 (у 
т. ч. приміщення № 7, 9, 10 згідно з техпас-
портом) на першому поверсі адміністративної 
будівлі, що обліковується на балансі Івано-
Франківської філії ДП Український державний 
науково-дослідний інститут проектування 
міст імені Ю. М. Білоконя «Діпромісто», за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І. Фран-
ка, 4. Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для укладення договору оренди

ТОВ «ЕКА-Захід» 2800 3

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
приватизації, від 06.06.2019

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціноч-
ної діяльності

Вартість

Строк 
виконан-
ня робіт 

(дні)
Визначення ринкової вартості об’єкта для подальшої приватизації  

шляхом продажу на електрон ному аукціоні

1 Окреме майно – нежитлове приміщення медпрофі-
лакторію загальною площею 177,7 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 
22, яке під час приватизації не увійшло до статут-
ного капіталу ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за 
ЄДРПОУ 00951741)

ПП «Зорі 
України»

2800 3

2 Окреме майно – нежитлове приміщення їдальні 
загальною площею 318,1 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22, яке 
під час приватизації не увійшло до статутного капі-
талу ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 
00951741)

ПП «Кон-
салтингова 
агенція» 

2800 7

3 Об’єкт незавершеного будівництва – 18-
квартирний житловий будинок з прибудованим ма-
газином «Кулінарія» за адресою: Київська обл., Фас-
тівський р-н, смт Кожанка, вул. Дружби, 3, який під 
час приватизації не увійшов до статутного капіталу 
ВАТ «Кожанський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 
00372471; припинено)

ПП «САНТ-
2000»

6500 5

Визначення ринкової вартості об’єкта для подальшої приватизації шляхом викупу

4 Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартир-
ний житловий будинок за адресою: Київська обл., 
Сквирський р-н, с. Тхорівка, вул. 8 Березна, 36, 
який під час приватизації не увійшов до статутного 
капіталу ВАТ «Тхорівський» (правонаступник ТДВ 
«Тхорівське»)

ТОВ «КФ ЄВ-
РОКОН»

6500 5

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності на об’єкти оренди, що відбулися 06.06.2019

№ 
з/п

Най ме ну вання об’єкта оцінки, площа, місце зна хо-
дження, ба лан со ут римувач

Мета прове-
дення оцінки

Вартість 
робіт, грн/ 
строк вико-
нання, ка-
лендарних 

днів

Пе
ре

мо
же

ць
 

ко
нк

ур
су

1 Частина нежитлового приміщення № 25 підвалу 
п’ятиповерхової будівлі адміністративного корпусу 
(інв. № 2, літ. за техпаспортом «В-5») загальною 
площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Миро-
носицька, 25, що перебуває на балансі Державної 
установи «Державний науково-дослідний і про-
ектний інститут основної хімії» (НІОХІМ), 0209740, 
тел. 700-01-23

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

1700/4

Ф
ОП

 М
он

ох
он

ов
а 

Т.
 Г

.

2 Частина технічних поверхів корпусів № 1 (S=1,0 м2), 
№ 2 (S=1,0 м2), № 3 (S=1,0 м2) 16-поверхової будів-
лі гуртожитку № 1, інв. № 10320001, літ. за техпас-
портом А-16, загальною площею 3,0 м2 за адресою: 
м. Харків, Салтівське шосе, 268, що перебуває на ба-
лансі Харківської медичної академії післядипломної 
світи, 01896872, тел. 711-80-25

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

1750/5

Ф
ОП

 Д
ро

зд
 Ю

. О
.

№ 
з/п

Най ме ну вання об’єкта оцінки, площа, місце зна хо-
дження, ба лан со ут римувач

Мета прове-
дення оцінки

Вартість 
робіт, грн/ 
строк вико-
нання, ка-
лендарних 

днів

Пе
ре

мо
же

ць
 

ко
нк

ур
су

3 Частина нежитлового приміщення вестибуля (згід-
но з техпаспортом кімн. № 12) на 2-му поверсі 
5-поверхового гуртожитку № 4, інв. № 73076, літ. 
«В-5», загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Цілиноградська, 36, що перебуває на балансі 
Харківського національного університету радіоелек-
троніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1920/3

Ф
ОП

 С
ор

ок
ін

 С
. В

.

4 Частина нежитлових приміщень: коридорів (згідно 
з техпаспортом кімн. № 11 площею 1,0 м2 та кімн. 
№ 44 площею 1,0 м2) на 3-му поверсі; коридорів 
(згідно з техпаспортом кімн. № 11 площею 1,0 м2 
та кімн. № 60 площею 1,0 м2) на 7-му поверсі 
9-поверхового гуртожитку № 7, інв. № 85702, літ. 
«А-9», загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, просп. Л. Свободи, 51а, що перебуває на балансі 
Харківського національного університету радіоелек-
троніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1680/4

Ф
ОП

 М
он

ох
он

ов
а 

Т.
 Г

.

5 Частина нежитлового приміщення підсобного (згід-
но з техпаспортом кімн. № 11) на 2-му поверсі 
4/5-го поверхового гуртожитку № 1, інв. № 70331, 
літ. «А-5», загальною площею 1,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Бакуліна, 10, що перебуває на балансі 
Харківського національного університету радіоелек-
троніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1750/5

Ф
ОП

 Д
ро

зд
 Ю

. О
.

6 Частина нежитлових приміщень: коридорів (згідно 
техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2 та кімн. 
№ 33 площею 1,0 м2) на 4-му поверсі, коридорів 
(згідно техпаспортом кімн. № 16 площею 1,0 м2 
та кімн. № 33 площею 1,0 м2) на 8-му поверсі 
9-поверхового гуртожитку № 5, інв. № 86391, літ. 
«А-9», загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Цілиноградська, 58, що перебуває на балансі 
Харківського національного університету радіоелек-
троніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1920/3

Ф
ОП

 С
ор
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ін

 С
. В

.

7 Частина нежитлових приміщень коридорів (згідно 
з техпаспортом кімн. № 11 площею 1,0 м2 та кімн. 
№ 60 площею 1,0 м2) на 3-му поверсі; коридорів 
(згідно техпаспортом кімн. № 11 площею 1,0 м2 
та кімн. № 60 площею 1,0 м2) на 7-му поверсі 
9-поверхового гуртожитку № 8, інв. № 85701, літ. 
«А-9», загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, просп. Л. Свободи, 51б, що перебуває на балансі 
Харківського національного університету радіоелек-
троніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

2120/5
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8 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 20 (вес-
тибуль) на 3-му поверсі 5-поверхового гуртожит-
ку № 3, інв. № 896, літ. «А-5», загальною площею 
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, 
що перебуває на балансі Харківського національ-
ного університету радіоелектроніки, 02071197, 
тел. (057) 702-10-16

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1680/4

Ф
ОП

 М
он

ох
он

ов
а 

Т.
 Г

.

9 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 40 (кори-
дор) на 2-му поверсі 4-поверхового гуртожитку № 2, 
інв. № 61436, літ. «А-4», загальною площею 1,0 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 12, що перебуває 
на балансі Харківського національного університету 
радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16

Визначення 
вартості м 
оренди з ме-
тою передачі в 
оренду

1680/4
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 М
он
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он
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.

10 Одноповерховий гараж, інв. № 32, загальною пло-
щею 67,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 
2, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківське 
управління начальника робіт», 24669713, тел. (057) 
761-31-05

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1920/3

Ф
ОП

 С
ор
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ін

 С
. В

.

11 Нежитлові приміщення одноповерхового складу гото-
вої продукції, інв. № 21, загальною площею 64,4 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 2, що пере-
буває на балансі ДП МОУ «Харківське управління на-
чальника робіт», 24669713, тел. (057) 761-31-05

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1750/5

Ф
ОП

 Д
ро

зд
 Ю

. О
.

12 Одноповерховий корпус авторемонтної майстер-
ні, інв. № 50024, загальною площею 1569,0 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Сумська, 134, що перебу-
ває на балансі Харківського державного авіаційного 
виробничого підприємства, 14308894, тел. (057) 
343-14-88

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

2950/3

Ф
ОП
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. В

.

13 Частина нежитлового одноповерхового сховища № 4, 
інв. № 33, загальною площею 40,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі 
ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного 
забезпечення», 08162096, тел. (057) 370-38-63

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1750/5

Ф
ОП

 Д
ро

зд
 Ю

. О
.

14 Частина нежитлового одноповерхового сховища № 4, 
інв. № 33, загальною площею 150,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі 
ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного 
забезпечення», 08162096, тел. (057) 370-38-63

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1780/4

Ф
ОП
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ох
он

о-
ва

 Т
. Г

.

15 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 22 на 
1-му поверсі 2-поверхового комбінату побутового 
обслуговування, інв. № 1030033, загальною площею 
6,0 м2 за адресою: учбове містечко ХНАУ ім. В. В. До-
кучаєва, с-ще Докучаєвське, Харківська обл., що пе-
ребуває на балансі Харківського національного аграр-
ного університету імені В. В. Докучаєва, 00493764, 
тел. (057) 709-03-10

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

2400/4

ТО
В 

«Ю
ри

ди
чн

а 
ко

мп
ан

ія
 

«К
он

су
ла

т»

16 Частина нежитлового приміщення одноповерхово-
го навісу, інв. № 42, загальною площею 40,0 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває 
на балансі ДП МОУ «Харківська контора матеріально-
технічного забезпечення», 08162096, тел. (057) 
370-38-63

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1780/4

Ф
ОП

 М
он

ох
он

о-
ва

 Т
. Г

.

17 Нежитлові приміщення – кімн. № 9, кімн. № 79 (ан-
тресоль над приміщенням № 9), кімн. № 10, кімн. 
№ 11, кімн. № 12 на 1-му поверсі 2-поверхового 
виробничого будинку, інв. № 301, літ. «А-2-3» загаль-
ною площею 236,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Та-
расівська, 6, що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Харківське промислово-торговельне 
підприємство», 38494092, тел. (057) 719-11-26

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

2000/5

Ф
ОП

 Д
ро

зд
 Ю

. О
.

№ 
з/п

Най ме ну вання об’єкта оцінки, площа, місце зна хо-
дження, ба лан со ут римувач

Мета прове-
дення оцінки

Вартість 
робіт, грн/ 
строк вико-
нання, ка-
лендарних 

днів

Пе
ре

мо
же

ць
 

ко
нк

ур
су

18 Нежитлові приміщення – одноповерхова нежитлова 
будівля (літ. В-1) приміщення № 3 (21,1 м2), 3А 
(13,0 м2), 3Б (12,9 м2), 3В (29,3 м2), 4 (9,0 м2), 5 
(2,2 м2), 6 (6,8 м2), 9 (14,6 м2), 10 (15,3 м2) – пло-
ща оренди 124,2 м2; одноповерхова нежитлова 
будівля (літ. «Д-1») – приміщення № 1 (1,3 м2), 2 
(13,3 м2), 3 (33,4 м2) – площа оренди 48,0 м2; од-
ноповерхова нежитлова будівля (літ. «Г-1») – примі-
щення № 1 (5,0 м2), 2 (15,4 м2), 5 (9,2 м2) – площа 
оренди 29,6 м2; 2-поверхова нежитлова будівля (літ. 
«А-2») – приміщення № 1 (48,5 м2), 2 (12,1 м2), 3 
(11,9 м2), 14 (11,1 м2), 15 (12,4 м2), 16 (14,1 м2) 
на 1-му поверсі – площа оренди 110,1 м2; одно-
поверхова нежитлова будівля (літ. «Е-1») – при-
міщення № 1 (24,1 м2), 2а (20,8 м2), 2 (23,9 м2), 
3а (41,5 м2), 3 (86,7 м2) – площа оренди 197,0 м2; 
одноповерхова нежитлова будівля (літ. «Б-1») – 
приміщення № 1-9 – площа оренди 269,2 м2, 
загальною площею 778,1 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Квітківська, 25, що перебувають на балансі 
ГУ ДСНС України у Харківській області, 37998975, 
тел. 714-10-04, 719-89-93

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

2500/5
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.

19 Частина даху 3-поверхової будівлі санепідемстан-
ції, інв. № 10130039, літ. «В-3», загальною площею 
15,59 м2 за адресою: м. Харків, просп. Академіка 
Курчатова, 29, що перебуває на балансі Харківсько-
го національного університету імені В. Н. Каразіна, 
02071205, тел. (057) 705-12-36

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

2100/4
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20 Нежитлові приміщення на першому поверсі двопо-
верхової будівлі навчально-виробничих майстерень, 
інв. № 10300002, загальною площею 98,4 м2 за адре-
сою: м. Харків, просп. Гагаріна, 11, що перебувають 
на балансі Державного навчального закладу «Харків-
ський професійний ліцей будівельних технологій», 
ідентифікаційний код 2547820

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

1750/5
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21 Нежитлові приміщення – частина кімн № 22 площею 
24,52 м2, кімн. № 18, 20, 15, 23, 19, 6, 24, тамбур 
№ 6а на 1-му поверсі 2-поверхового комбінату по-
бутового обслуговування, інв. № 1030033, загальною 
площею 87,85 м2 за адресою: учбове містечко ХНАУ 
ім. В. В. Докучаєва, с-ще Докучаєвське, Харківська 
обл., що перебувають на балансі Харківського націо-
нального аграрного університету імені В. В. Докучає-
ва, 00493764, тел. (057) 709-03-00

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

2400/4
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22 Нежитлові приміщення загальною площею 1892,7 м2, 
а саме: приміщення № 3, 5, 6, 7, 21 одноповерхо-
вої будівлі компресорної, інв. № 10007, літ. «Т/1-1», 
площею 243,8 м2; 
 приміщення № 1-20 на першому поверсі 
2-поверхової будівлі відділу підготовки виробництва 
двигунів, інв. № 10075, літ. «С-2», площею 1124,8 м2; 
 приміщення № 1-3 одноповерхової будівлі дільниці 
розпилювання лісоматеріалів, інв. № 10053, літ. «Х-1, 
площею 276,8 м2; приміщення № 1-5 на першому 
поверсі 3-поверхової будівлі побутових та склад-
ських служб РБД, інв. № 13337, літ. «Д-3», площею 
247,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ромашкіна, 5, 
що перебувають на балансі Харківського державного 
авіаційного виробничого підприємства, 14308894, 
тел. (057) 700-34-39

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду
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23 Частина нежитлового одноповерхового приміщення 
сховища № 4, інв. № 33, загальною площею 50,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що пе-
ребуває на балансі ДП МОУ «Харківська контора 
матеріально-технічного забезпечення», 08162096, 
тел. (057) 370-38-63

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду
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24 Частина нежитлового одноповерхового приміщен-
ня гаража, інв. № 29, загальною площею 40,0 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває 
на балансі ДП МОУ «Харківська контора матеріально-
технічного забезпечення», 08162096, тел. (057) 
370-38-63

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1680/4
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25 Нежитлове приміщення – кімн. № 44 на першо-
му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 12, інв. 
№101300035, реєстровий № 02066769.1.АААККЖ586, 
літ. «А-9-10», загальною площею 47,4 м2 за адре-
сою: м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6б, 
що перебуває на балансі студентського містечка 
Національного аерокосмічного університету ім. М. 
Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
2076800837, тел. (093) 574-84-57

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1750/5
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.

26 Частина відкритого майданчику з твердим покриттям, 
інв. № 067, загальною площею 200,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі 
ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного 
забезпечення», 08162096, тел. (057) 370-38-63

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду
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ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
державної власності, що відбувся 12.06.2019

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Козю-

ру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – 
нежитлового вбудованого приміщення № 54 площею 17,7 м2 на 2-му 
поверсі двоповерхової будівлі УДКСУ (літ. А), що перебуває на балансі 
Управління Державної казначейської служби України у Тульчинському 
районі Вінницької області, за адресою: 23600, Вінницька обл., Туль-
чинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича (колишня Леніна), 
47, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надан-
ня послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 2270 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД 
щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих 
приміщень: на 1-му поверсі (№ 1, 2, 14, 18, 19, 20, 21) – 377,5 м2; на 
2-му поверсі (№ 1, 2, 3, 4) – 248,7 м2, загальною площею 626,2 м2 у 
двоповерховій будівлі головного корпусу (літ. З), що перебувають на 
балансі Державного підприємства «Вінницький лікеро-горілчаний за-
вод», за адресою: м. Вінниця, вул. Нансена, 7 з метою продовження 
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 кален-
дарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1990 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Пе-
тричко Людмилу Віталіївну щодо визначення вартості об’єкта орен-
ди – нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 1835,1 м2, 
у прим. № 9 на 1-му та 2-му поверхах магазину (літ. А), що перебу-
вають на балансі Державного підприємства «Державний фонд гео-
просторових даних України», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 
19 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання 
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцін-
ки – 1900 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця ФОП 
Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – 
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нежитлових вбудованих приміщень: на 1-му поверсі – 294,78 м2 (част. 
№ І – 2,4 м2, част. № ІІ – 8,8 м2, част. № 1 – 17,18 м2, № 2 – № 5 – 
18,3 м2, № 7 – № 8 – 2,6 м2, № 11 – № 19 – 110,6 м2, № 21 – № 26 – 
103,1 м2, № 29 – № 30 – 6,9 м2, № 36 – 4,0 м2, № 50 – 20,9 м2); на 
2-му поверсі – 370,87 м2 (№ І – 11,4 м2, част. № 51 – 74,57 м2, № 52 – 
№ 57 – 193,5 м2, № 59 – № 66 – 91,4 м2) загальною площею 665,65 м2 
2-поверхової будівлі їдальні (літ. В), що перебувають на балансі Він-
ницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова за 
адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 з метою продовження строку 
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1900 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, 
ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 06.06.2019

1. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 33,0 м2.
Ба лан со ут римувач: ДВНЗ «Криворізький національний універ-

ситет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кри-

вий Ріг, вул. Першотравнева, 12.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс».
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 33,0 м2.
Ба лан со ут римувач: ДВНЗ «Криворізький національний універ-

ситет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кри-

вий Ріг, вул. Пушкіна, 37.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 29,0 м2.
Ба лан со ут римувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогіч-

ний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кри-

вий Ріг, просп. Гагаріна, 54.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 18,0 м2.
Ба лан со ут римувач: Новомосковський коледж Дніпровського дер-

жавного аграрно-економічного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Но-

вомосковськ, вул. Гетьманська, 236.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 19,14 м2, 

частина даху площею 15,0 м2 та площа загального користування – 
3,0 м2.

Ба лан со ут римувач: ДВНЗ «Криворізький національний універ-
ситет».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Конкурс не відбувся.
6. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 15,2 м2, нежитлове 

приміщення площею 11,5 м2 та 2,5 м2 – площа загального користу-
вання.

Ба лан со ут римувач: ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний 
коледж».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Трудових ре-
зервів, 4.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення пло-

щею 99,91 м2.
Ба лан со ут римувач: Криворізький технічний коледж Національної 

металургійної академії України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кри-

вий Ріг, вул. Степана Тільги (Революційна), 40.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ФОП Павлова Т. В.
Переможець – ФОП Щур С. Ф.
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення пло-

щею 223,46 м2.
Ба лан со ут римувач: Навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кри-

вий Ріг, вул. Бикова, 12.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ТОВ «Аква Перфектум».
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення пло-

щею 219,31 м2.
Ба лан со ут римувач: Навчально-методичний центр професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кри-

вий Ріг, вул. Бикова, 12.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – Криворізький міський центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді.

Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.

10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 10,5 м2.

Ба лан со ут римувач: Павлоградський коледж Національного тех-
нічного університету «Дніпровська політехніка».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Пав-
лоград, вул. Ганни Світличної (Радянська), 63.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник – ФОП Книш О. П.
Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс».
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 150,0 м2 (в т. ч. 20,0 м2 – площа загального користування).
Ба лан со ут римувач: Національний центр аерокосмічної освіти мо-

лоді ім. О. М. Макарова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Полігон-

на, 21д.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Лаврентьєв Ю. О.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

22,0 м2.
Ба лан со ут римувач: Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Сергія Єфре-

мова (Ворошилова), 25.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Василенко Ю. Б.
Переможець – ПП Консалтингова фірма «Експоком».
Вартість послуг – 2170,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

116,9 м2.
Ба лан со ут римувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Д. Кедрі-

на, 51а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Тимчук О. В.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
14. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 3,0 м2.
Ба лан со ут римувач: Національна металургійна академія України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. В. Винничен-

ка, 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Єрмашов Д. С.
Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 1850,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 3,0 м2.
Ба лан со ут римувач: Національна металургійна академія України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагарі-

на, 13 – 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Єрмашов Д. С.
Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс».
Вартість послуг – 1850,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 1299,9 м2 

(у т. ч. 118,0 м2 – площа загального користування) та навіс площею 
121,0 м2.

Ба лан со ут римувач: Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПЗО «Загальноосвітній заклад І-ІІ ступенів № 11».
Переможець – ПП Консалтингова фірма «Експоком».
Вартість послуг – 2380,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 5.
17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 

22,8 м2.
Ба лан со ут римувач: Національна металургійна академія України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагарі-

на, 11.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Буряк І. Л.
Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 

283,6 м2.
Ба лан со ут римувач: Національна металургійна академія України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагарі-

на, 4,6.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 

розрахунку орендної плати.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ФОП Дукельський Б. Р.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
19. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди: водозливна гре-

бля, інв. № 1065, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ329; донний 
випуск, інв. № 1067, реєстровий № 25592421.47.ААЕЖАЕ371; зем-
ляна гребля, інв. № 1064, реєстровий № 25592421.14.ААЕЖАЕ384. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський 
р-н, с. Кам’янське.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди.

Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «УКРРИБА».
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОНРИБКОМБІНАТ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

30.06.2019.
Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група».
Вартість послуг – 9000,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 1 за-

гальною площею 1,0 м2 першого поверху будівлі «В’їзна вежа» (літ. 
Н-2), що входить до складу історико-культурного комплексу «Запо-
розька Січ».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Старого 
редуту, 10.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди, укладеного між національним заповідником 
«Хортиця» та ФОП Твердохлібом В. М.

Ба лан со ут римувач: Національний заповідник «Хортиця».
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Твердохліб В. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.03.2019.
Переможець – ПП «Аспект».
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 15 загальною 

площею 140,5 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-5).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Зої 

Космодем’янської, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-

ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладання 
договору оренди.

Ба лан со ут римувач: Державний навчальний заклад «Запорізький 
професійний ліцей автотранспорту».

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСИСТЕМИ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

30.06.2019.
Переможець – ФОП Перевай В. С.
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.
22. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 11, 12 загальною площею 

56,3 м2 будівлі складу, інв. № 0070.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 

124.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди, укладеного між ДП «ЗДАРЗ «МІГремонт» 
та ФОП Овчаренком В. С.

Ба лан со ут римувач: ДП «Запорізький державний авіаційний ре-
монтний завод «МІГремонт».

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ФОП Овчаренко В. С.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.05.2019.
Переможець – ФОП Жиров А. К.
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.
23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 32 до № 35 

включно загальною площею 34,1 м2, вбудовані в перший поверх чо-
тириповерхового виробничого корпусу № 10.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Собор-
ний, 3.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди, укладеного Запорізьким державним 
підприємством «Радіоприлад» з ТОВ «АПТЕКА-МАГНОЛІЯ» за по-
годженням Регіо наль ним відділенням Фонду по Запорізькій області 
розміру орендної плати.

Ба лан со ут римувач: Запорізьке державне підприємство «Радіо-
прилад».

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ТОВ «АПТЕКА-МАГНОЛІЯ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

30.04.2019.
Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група».
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.
24. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаражного боксу № 2 за-

гальною площею 125,8 м2 будівлі (Е-1).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Меліто-

поль, вул. Лютнева, 194.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартос-

ті об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди.

Ба лан со ут римувач: Державній навчальній заклад «Мелітопольське 
вище професійне училище».

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ФОП Коржилов Д. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

30.06.2019.
Переможець – ТОВ «Атлант плюс 2018».
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.
25. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 3, 

№ 4 загальною площею 99,8 м2 першого поверху будівлі (літер 
А-2).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Олександра Невського, 18.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Ба лан со ут римувач: державний навчальний заклад «Мелітополь-
ське вище професійне училище».

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ФОП Цапович О. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

30.04.2019.
Переможець – ФОП Паламарчук Л. П.
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.
26. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в четвертий поверх службо-

вого будинку (реєстровий номер 38727770.1.АААИБЕ743) нежитлові 
приміщення з № 409 до № 412 включно та з № 453 до № 459 включ-
но, частина приміщення коридору № 450 площею 10,3 м2, загальною 
площею 168,1 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. М. Горького,6.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Ба лан со ут римувач: Бердянська філія державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» (Адміністрація бердянсько-
го морського порту).
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Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЛАСК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

30.04.2019.
Конкурс не відбувся.
27. Назва об’єкта оцінки:  комора № 81 площею 6,6 м2 та кабі-

нет № 82 площею 21,4 м2 першого поверху адміністративної будівлі 
(літ. А-11), реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919, загальною 
площею 28,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Собор-
ний, 75.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Запорізь-
кій області.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ТОВ «ТРУД».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.03.2019.
Переможець – ФОП Паламарчук Л. П.
Вартість послуг – 2050,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.
28. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в одноповерхову будівлю, ре-

єстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ265, нежитлові приміщення 
(літера А; приміщення № 4, № 7, № 8, № 16 площею 69,2 м2, частини 
приміщень коридорів № 1, № 2, № 5, № 6 площею 18,80 м2) загаль-
ною площею 88,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський 
р-н, м. Вільнянськ, вул. Леніна, 41а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Ба лан со ут римувач: Запорізька дирекція Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ФОП Круженков В. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.03.2019.
Конкурс не відбувся.
29. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 962 

(кімнати № 1, № 2, № 3), вбудованого в перший поверх гуртожитку 
(літера А-9), переведеного розпорядженням голови Запорізької об-
ласної державної адміністрації від 12.02.2010 № 34, із жилого фонду 
в нежилий, загальною площею 109,9 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Ба лан со ут римувач: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Ів-
ченка.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ФОП Назаренко С. А.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

28.02.2019.
Переможець – ФОП Паламарчук Л. П.
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.
30. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі будівлі гуртожитку № 4 

(літ. А-9), реєстровий номер 02070849.2.АААККД889, загальною 
площею 15,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запоріжжя, вул. Жуковського/
Троїцька (стара назва Чекістів), 46/39.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Ба лан со ут римувач: Запорізький національний технічний універ-
ситет.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: ПрАТ «ВФ Україна».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.03.2019.
Переможець – ФОП Паламарчук Л. П.
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 3.
31. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 350, вбудо-

ване в технічний поверх учбового корпусу № 2 (літ. Б – 10), площею 
8,3 м2 та частина коридору № 354 технічного поверху учбового кор-
пусу № 2 (літ. Б-10) площею 3,70 м2, загальною площею 12,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, 
просп. Б. Хмельницького, 18.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Ба лан со ут римувач: Таврійський державний агротехнологічний 
університет.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

30.04.2019.
Переможець – ТОВ «Атлант плюс 2018».
Вартість послуг – 2350,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 4.
32. Назва об’єкта оцінки: частина тамбуру (загальна площа тамбу-

ра – 14,5 м2) площею 2,0 м2, вбудована в перший поверх гуртожитку 
№ 1 (літ. А-5). 

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, 
просп. 50-річчя Перемоги, 22.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди.

Ба лан со ут римувач: Таврійський державний агротехнологічний 
університет.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях.

Платник: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

30.04.2019.
Переможець – ПП «Дніпротех і КО».
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 5.
33. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 2,8 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку.
Ба лан со ут римувач: Регіо наль ний центр професійної освіти 

О. С. Єгорова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кро-

пивницький, вул. Вокзальна, 68.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.05.2019.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізький та Кіровоградській областях.

Платник – Публічне акціонерне товариство «Укртелеком».
Переможець – ФОП Таран О. А.
Вартість послуг – 1965,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 5.
34. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу Смолін-
ської шахти.

Ба лан со ут римувач: державне підприємство «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Мало-
висківський р-н, смт Смоліне.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.05.2019.

Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 
Запорізький та Кіровоградській областях.

Платник – Публічне акціонерне товариство «Сбербанк».
Переможець – ФОП Пєшкова С. В.
Вартість послуг – 1955,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 2.
35. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 90,1 м2 

на першому поверсі адмінбудівлі.
Ба лан со ут римувач: Управління Державної казначейської служби 

України у Благовіщенському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Благо-

віщенське, вул. Ореста Гуменюка, 8а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.05.2019.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, 

Запорізький та Кіровоградській областях.
Платник – Благовіщенський районний трудовий архів.
Переможець – ФОП Пєшкова С. В.
Вартість послуг – 1955,00 грн, строк надання послуг (у кален-

дарних днях) – 2.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, 
ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 13.06.2019

1. Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного ак-
ціонерного товариства «Іста-Центр» (код за ЄДРПОУ 23073489) у 
кількості 552 478 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят 
вісім) шт., загальною номінальною вартістю 27 623 900,00 (двадцять 
сім мільйонів шістсот двадцять три тисячі дев’ятсот) грн, що стано-
вить 21,5524 % статутного капіталу товариства. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД): 27.20 – виробництво батарей і акумуляторів 
(основний); 72.19 – дослідження й експериментальні розробки у 
сфері інших природничих і технічних наук. Розмір статутного капі-
талу (власного капіталу) господарського товариства: 128 171,0 тис. 
грн. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
приватизації шляхом викупу. Замовник/платник – Регіо наль не відді-
лення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Дата оцінки 31.05.2019. Конкурс не відбувся.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 24,8 м2. 
Ба лан со ут римувач: Управління агропромислового розвитку, зем-
лекористування та підприємництва Широківської районної Дер-
жавної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропе-
тровська обл., Широківський р-н, смт Широке, вул. Соборна, 115. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях. Платник – ТОВ «Юрістек Груп»». Переможець – ФОП Щур 
С. Ф. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у ка-
лендарних днях) – 3.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 17,57 м2. 
Ба лан со ут римувач: Управління агропромислового розвитку, земле-
користування та підприємництва Широківської районної Державної 
адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська 
обл., Широківський р-н, смт Широке, вул. Соборна, 115. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Плат-
ник – ТОВ «Терра Альянс Капітал». Переможець – ФОП Щур С. Ф. 
Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання послуг (у кален дарних 
днях) – 3.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 16,15 м2. 
Ба лан со ут римувач: Управління агропромислового розвитку, зем-
лекористування та підприємництва Широківської районної Дер-
жавної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропе-
тровська обл., Широківський р-н, смт Широке, вул. Соборна, 115. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – ФОП Косарєв Л. Ю. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. 
Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання послуг (у календар-
них днях) – 3.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 600,8 м2. 
Ба лан со ут римувач: Новомоськовський коледж Національної мета-
лургійної академії України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дні-
пропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Зелінського (Жовтне-
ва), 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не відділення 
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Платник – ФОП Ткаченко Л. М. Переможець – ТОВ «Експерт-
Сервіс». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у ка-
лендарних днях) – 3.

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 327,98 м2. 
Ба лан со ут римувач: Павлоградський коледж Національного техніч-
ного університету «Дніпровська політехніка». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Ганни 
Світличної, 63. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль не від-
ділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – ФОП Каплій Т. В. Переможець – ФОП Щур С. Ф. 
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних 
днях) – 3.

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 48,97 м2. 
Ба лан со ут римувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Пав-
лоград, вул. Заводська, 44/34. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кірово градській областях. Платник – ТОВ «Українська бронетехніка». 
Конкурс не відбувся.

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 23,45 м2. 
Ба лан со ут римувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 
вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – Регіо наль-
не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях. Платник – ТОВ «Павлоградський нафтопереробний 
завод». Конкурс не відбувся.

9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 3,0 м2 
(у т. ч. 1,6 м2 – площі загального користування). Ба лан со ут римувач: 

Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. 
академіка В. Лазаряна. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
вул. Лазаряна, 2, гуртожиток № 5. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Єрмашов Д. С. Перемо-
жець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 3.

10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 3,0 м2 
(у т. ч. 1,6 м2 – площі загального користування). Ба лан со ут римувач: 
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. 
академіка В. Лазаряна. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
вул. Лазаряна, 2, гуртожиток № 3. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Єрмашов Д. С. Перемо-
жець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2000,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 3.

11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 3,0 м2 
(у т. ч. 1,6 м2 – площі загального користування). Ба лан со ут римувач: 
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. 
академіка В. Лазаряна. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
вул. Лазаряна, 2, гуртожиток № 2. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Єрмашов Д. С. Перемо-
жець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 1900,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 3.

12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 3,0 м2 
(у т. ч. 1,6 м2 – площі загального користування). Ба лан со ут римувач: 
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. 
академіка В. Лазаряна. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
вул. Лазаряна, 2, гуртожиток № 1. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Єрмашов Д. С. Перемо-
жець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 3.

13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 322,72 м2, першого та другого поверхів будівлі їдальні (літера 
А-2), а саме: на першому поверсі будівлі: частини приміщень – № 1 
площею 1,25 м2, № 2 площею 12,3 м2, № 20 площею 14,5 м2 та части-
ни сходової клітки № 21 площею 4,4 м2; на другому поверсі будівлі: 
нежитлові приміщення з № 66 до № 70 включно площею 232,3 м2, 
з № 72 до 74 включно площею 7,9 м2, № 78 площею 10,9 м2, № 79 
площею 12,1 м2, частини коридору № 81 площею13,97 м2 та частини 
сходової клітки № 65 площею 13,1 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 54. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Ба лан со ут римувач: Мелітопольський державний 
педагогічний університет ім. Б. Хмельницького. Замовник – Регіо-
наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кі-
ровоградській областях. Платник: ФОП Єгорова Алла Михайлівна. 
Дата оцінки – 31.03.2019. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вар-
тість послуг – 2750,00 грн, строк надання послуг (у календарних 
днях) – 4.

14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 21 до № 24 
включно загальною площею 68,4 м2 першого поверху будівлі (літ. 
А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Меліто-
поль, вул. Олександра Невського, 27. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахун-
ку орендної плати з метою укладення договору оренди. Ба лан со-
ут римувач: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище 
професійне училище». Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Плат-
ник: ФОП Єременко Георгій Миколайович. Дата оцінки – 31.03.2019. 
Переможець – ФОП Жиров А. К. Вартість послуг – 2750,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 4.

15. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку, реє-
стровий номер 04645768.7ЕЯТДГУ270, загальною площею 47,8 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізькій р-н, 
с. Широке, вул. Центральна (стара назва Радянська), 1. Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії до-
говору оренди. Ба лан со ут римувач: Запорізький центр льотної підго-
товки імені маршала авіації О. І. Покришкіна. Замовник – Регіо наль не 
відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях. Платник: ТОВ «лайфселл». Дата оцінки – 31.01.2019. 
Переможець – ФОП Паламарчук Л. П. Вартість послуг – 2490,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

16. Назва об’єкта оцінки: частина складського майданчика № 18 
(з тилу причалу № 5), інв. № 3882, загальною площею 273,6 м2. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горь-
кого, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укла-
дання договору оренди. Ба лан со ут римувач: ДП «Бердянський мор-
ський торговельний порт». Замовник – Регіо наль не відділення Фон-
ду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-КЛАСС». 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2019. 
Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 2150,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

17. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме 
майно у складі: гараж літ. «Б» на два бокси площею 95,0 м2 з огля-
довими ямами. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., 
Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Єдності, 24. Ба лан со ут римувач: 
Пологівська районна державна адміністрація Запорізької області. 
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. Замовник/платник – 
Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна) – 31.05.2019. Переможець – ТОВ «Національна експерно-
правова група». Вартість послуг – 3500,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) –10.

18. Назва об’єкта оцінки: частина тамбура головного входу пло-
щею 2,0 м2 на першому поверсі учбового корпусу № 1. Ба лан со ут-
римувач: Льотна академія національного авіаційного університету. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропив-
ницький, вул. Короленка, 20. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру 
орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на) – 31.05.2019. Замовник – Регіо наль не відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – 
АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукці-
онний центр». Вартість послуг – 1700,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 2.

19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 757,3 м2 
на першому, другому поверхах та у підвалі адмінбудівлі. Ба лан со ут-
римувач: Центральноукраїнський державний будинок художньої та 
технічної творчості. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоград-
ська обл., м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
розрахунку розміру орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 31.05.2019. Замовник – Регіо наль не відді-
лення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – комунальний заклад «Кіровоградський обласний 
центр науково-технічної творчості учнівської молоді». Переможець – 
ФОП Пєшкова С.В. Вартість послуг – 1955,00 грн, строк надання по-
слуг (у календарних днях) – 2.
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ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності для проведення незалежної  
оцінки майна, що відбувся 05.06.2019

№ 
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення 
оцінки

Най ме ну вання/ПІБ 
суб’єкта оціночної 
діяльності – пере-

можця конкурсу

Вартість 
виконання 
робіт грн

Строк 
виконан-
ня робіт  

(дні)

1 Приміщення загальною площею 45,37 м2 (у т. 
ч. приміщення № 5, 6 згідно з технічним пас-
портом) на першому поверсі адміністративної 
будівлі, що обліковується на балансі Івано-
Франківської філії ДП «Український державний 
науково-дослідний інститут проектування міст 
«Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя, за адре-
сою: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4. 
Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оренди для 
укладення договору оренди

ФОП Тарнополь-
ський Анатолій 
Пилипович

3800 4

2 Частина приміщення загальною площею 
24,8 м2 одноповерхової будівлі, що обліко-
вується на балансі Вищого професійного 
училища № 13 м. Івано-Франківська, за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 
10а. Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оренди 
для продовження договору оренди

ТзОВ «ЕКА-Захід» 2750 3

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 20.06.2019

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового примі-
щення першого поверху будівлі навчального корпусу № 1 загальною 
площею 1,5 м2 за адресою: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, що пере-
буває на балансі Тернопільського національного економічного уні-
верситету, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати 
з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1900 
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового примі-
щення першого поверху навчального корпусу № 6 загальною площею 
1,5 м2 за адресою: вул. Чехова, 8, м. Тернопіль, що перебуває на ба-
лансі Тернопільського національного економічного університету, ви-
знано Тернопільську торгово-промислову палату. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 
1950 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення пер-
шого поверху частини адмінбудинку «А» загальною площею 64,2 м2 
в будівлі адмінбудинку Почаївського МВМ за адресою: вул. Банкова, 
1а, м. Почаїв, Кременецький р-н, Тернопільська обл., що перебуває 
на балансі Головного управління Національної поліції в Тернопільській 
області, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з 
метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 
гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень на 
території виробничої бази монастиря Бернардинів загальною пло-
щею 44,8 м2, а саме: частина приміщень «Прохідної» площею 23,9 м2 
та частина приміщень «Дільниці приготування пресматеріалу» пло-
щею 20,9 м2 за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Збараж, Терно-
пільська обл., що перебуває на балансі Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма 
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в 
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2080 гривень, строк ви-
конання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з ас-
фальтобетонним покриттям № 24 площею 720,0 м2 за адресою: вул. 
Галицька, 178, м. Бучач, Тернопільська обл., що перебуває на балансі 
Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Тернопільській області, визна-
но ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою пе-
редачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2090 гривень, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина площадки з 
асфальтобетонним покриттям № 24 площею 1680,0 м2 за адресою: 
вул. Галицька, 178, м. Бучач, Тернопільська обл., що перебуває на ба-
лансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Тернопільській області, 
визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою пе-
редачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 гривень, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 13.06.2019

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціночної 

діяльності

Вар-
тість

Строк 
виконан-
ня робіт 
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою укладання договору оренди

1 Майданчик загальною площею 1,2 га за адресою: 
Київська обл., Іванківський р-н, м. Чорнобиль, 
вул. Кирова, 54/1, що перебуває на балансі ДСП 
«Чорнобильський спецкомбінат» (код за ЄДРПОУ 
37197165)

ТОВ «ЛЮКС – 
ЕКСПЕРТ»

4100 2

2 Нежитлова будівля, літера «А», загальною площею 
6 304,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Вишневе, 
вул. Святошинська, 29, що перебуває на балансі 
Державної установи Українського науково-дослідного 
інституту фарфоро-фаянсової промисловості

ТОВ «ГАРАНТ-
ЕКСПЕРТИЗА»

4749 5

3 Частина приміщення № 4.2.83, приміщення № 67-
73, частина приміщення № 75 загальною площею 
150,4 м2 на 4-му поверсі пасажирського термінала 
«D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
Аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА 
«Бориспіль»

ТОВ «Консалтінг-
центр»

2770 4

4 Приміщення № 124 площею 4,0 м2 на 2-му повер-
сі будівлі пасажирського термінала «F» з швидко-
монтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, 
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»

ПП «Бізнес-
консалтинг»

2770 4

5 Приміщення № 5 площею 8,2 м2 на 1-му поверсі 
будівлі пасажирського термінала «F» з швидко-
монтуючих легких конструкцій (інв. № 47570) за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, 
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»

ФОП Кравцова 
Людмила Іго-
рівна

2700 4

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЛуГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 13.06.2019

1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-
ваного приміщення площею 133,0 м2 у будівлі їдальні (інв. № 27, 
реєстр. № 32320594.3.СВЖЦОН062), що перебуває на балансі ДП 
«Первомайськвугілля», за адресою: Луганська обл., Попаснянський 
р-н, м. Золоте, вул. Молодіжна, 9. Переможець конкурсу – ФОП Со-
рокіна І. М. на таких умовах: вартість послуги – 2000 грн, термін ви-
конання роботи – 2 дні.

2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщен-
ня площею 14,5 м2 у будівлі залізничного вокзалу ст. Старобільськ, 
№ 27 (інв. 8870100001106), що перебуває на балансі виробничого 
підрозділу «Попаснянське територіальне управління» філії «Центр 
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ 
«Укрзалізниця», за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, 
м. Старобільськ, вул. Залізнична, 13. Переможець конкурсу – ТОВ 
Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість по-
слуги – 2000 грн, термін виконання роботи – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, 
ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності від 12.06.2019

Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на 
першому поверсі навчального корпусу № 3. Львівська обл., м. Дро-
гобич, вул. Стрийська, 3. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.

Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на 
першому поверсі навчального корпусу № 1. Львівська обл., м. Дро-
гобич, вул. І. Франка, 24. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.

Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,2 м2 на 
першому поверсі будівлі. Львівська обл., Буський р-н, смт Олесько, 
вул. Валова, 9. Мета оцінки – продовження договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. 
Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1698 грн.

Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 3,0 м2 
на третьому поверсі навчального корпусу № 7. Львівська обл., 
м. Дрогобич,вул. Курбаса, 2. Мета оцінки – продовження догово-
ру оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – 
ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 
1600 грн.

Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на 
другому поверсі навчального корпусу № 7. Львівська обл., м. Дрого-
бич, вул. Курбаса, 2. Мета оцінки – продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко 
Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1499 грн.

Частина тамбура цокольного поверху площею 2,0 м2 та частина 
залу накопичення пасажирів першого поверху в напрямку в’їзд в Укра-
їну площею 2,0 м2 приміщення будівлі автовокзалу МАПП «Краковець» 
загальною площею 4,0 м2. Львівська обл., Яворівський р-н, смт Крако-
вець, вул. Вербицького, 54. Мета оцінки – укладення договору орен-
ди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.

Частина залу накопичення пасажирів першого поверху будівлі 
автовокзалу міжнародного пункту пропуску для автомобільного 
транспорту «Шегині» загальною площею 4,0 м2. Львівська обл., 
Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201. Мета оцінки – укла-
дення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1200 грн.

Частина холу будинку вантажної дільниці поз. 5 МАПП «Рава-
Руська» площею 2,0 м2 та частина холу будинку вантажної дільни-
ці поз.15 МАПП «Рава-Руська» площею 2,0 м2, загальною площею 
4,0 м2. Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28. 
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 
2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.

Будівля гаража загальною площею 14,0 м2. Львівська обл., м. Ми-
колаїв, вул. Шептицького, 9. Мета оцінки – укладення договору орен-
ди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Ін-
вестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1190 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення № 409 загальною площею 
15,4 м2 на четвертому поверсі навчального корпусу № 32. м. Львів, 
вул. Горбачевського, 18. Мета оцінки – продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП 
«ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 
1000 грн.

Нежитлові вбудовані приміщення (№ 164 площею 22,5 м2, № 165 
площею 22,4 м2) загальною площею 44,9 м2 на другому поверсі дво-
чотириповерхової будівлі під літ. «А-4». м. Львів, вул. Винниченка, 30. 
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання 
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.

Частина даху загальною площею 23,5 м2 будівлі навчального кор-
пусу № 36. м. Львів, просп. В. Чорновола, 57. Мета оцінки – укладення 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1900 грн.

Приміщення кіоску загальною площею 10,53 м2 біля прохідної 
санаторію. Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Мета 
оцінки – укдадення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін ви-
конання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1800 грн.

Нежитлове приміщення загальною площею 25,2 м2 в лікувально-
му корпусі. Львівська обл., м. Трускавець, вул. Суховоля, 35. Мета 
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін ви-
конання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2200 грн.

Частина нежитлового приміщення загальною площею 33,06 м2 
на першому поверсі будівлі клубу-санаторію. Львівська обл., 
м. Трускавець,вул. Суховоля, 35. Мета оцінки – укладення договору 
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ 
«ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 2200 грн.

Вбудовані нежитлові підвальні приміщення (позначені ХІІІ та час-
тини приміщень XIV, ХV) загальною площею 107,93 м2 в чотирипо-
верховій будівлі. м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Мета оцінки – про-
довження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціноч-
ної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4к/д. 
Вартість робіт – 1150 грн.

Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 320,06 м2 
в Заготівельному відділенні цеху № 2. м. Львів, вул. Городоцька, 222. 
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання 
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1200 грн.

Будівля корпусу № 40 (літ. Ф-3) загальною площею 7497,6 м2. 
м. Львів, вул. Патона, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Кри-
лошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 
1200 грн.

Частина виробничої площадки загальною площею 232,0 м2. 
м. Львів, вул. Шевченка, 134. Мета оцінки – продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП 
«ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 
1900 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності від 10.05.2019

Вбудоване приміщення (поз. 3-7) площею 32,5 м2 будівлі гаража 
літ. В, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Івана Франка-бічна, 2. 
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Радикал». Термін виконання ро-
біт – 5 к/д. Вартість робіт – 2000 грн.

Частина сходової (поз. 1-45) площею 2,0 м2 підвалу будівлі літ. А 
адмінкорпусу літ. А-А* та частина коридору (поз. 3-7) площею 2,0 м2 
першого поверху будівлі ветлікарні літ. Д-Д*. Закарпатська обл., 
м. Мукачево, вул. Масарика Томаша (Матросова), 32. Мета оцінки – 
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціноч-
ної діяльності – ФОП Шастун С. Г. Термін виконання робіт – 4 к/д. 
Вартість робіт – 1800 грн.

Гідротехнічні споруди рибницьких ставів: Мокрий схил «Пістря-
лово» (інв. № 050), Мокрий схил «Форнаш» (інв. № 051), Мокрий 
схил «Бабичка» (інв. № 052). Закарпатська обл., Мукачівський р-н, 
с. Пістрялоро, с. Форнош, с. Залужжя. Мета оцінки – продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ПП «Експерт – Центр». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вар-
тість робіт – 5000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 13.06.2019

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки об’єктів:

асфальтовий майданчик площею 25,0 м2 за адресою: Рівненська 
обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2 з метою продовження договору орен-
ди державного майна – визнано Рівненську торгово-промислову па-
лату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2160 грн;

асфальтовий майданчик площею 25,0 м2 за адресою: Рівненська 
обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2 з метою продовження договору орен-
ди державного майна – визнано Рівненську торгово-промислову па-
лату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2160 грн;

частина нежитлового приміщення ремонтно-механічної майстерні 
площею 89,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Ар-
теменка, 30 з метою продовження договору оренди державного май-
на – визнано ТОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн;

асфальтовий майданчик площею 25,0 м2 за адресою: Рівненська 
обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2 з метою продовження договору орен-
ди державного майна – визнано Рівненську торгово-промислову па-
лату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2160 грн;

асфальтовий майданчик площею 25,0 м2 за адресою: Рівненська 
обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2 з метою продовження договору орен-
ди державного майна – визнано Рівненську торгово-промислову па-
лату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2160 грн;

частина даху будівлі гуртожитку площею 15,0 м2 за адресою: 
м. Рівне, вул. О. Дундича, 3а, з метою продовження договору орен-
ди державного майна – визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк вико-
нання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 2500 грн;

нежитлове приміщення ремонтної майстерні з конторою площею 
432,8 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Сарненська, 
26 з метою продовження договору оренди державного майна – виз-
нано ФОП Захарко О. В. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календар-
них днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;

нежитлове приміщення другого поверху виробничого корпусу 
№ 218 площею 19,7 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 7 з ме-
тою продовження договору оренди державного майна – визнано ПП 
«Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 кален-
дарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;

частина конструкції даху багатоповерхової будівлі навчального 
корпусу № 6 площею 31,3 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 49а 
з метою продовження договору оренди державного майна визнано 
ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календар-
них днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2500 грн;

частина підвального приміщення головного корпусу площею 
27,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2 
з метою продовження договору оренди державного майна – визна-
но ФОП Гаюка О. С. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;

КПО з магазином та їдальнею площею 1028,7 м2 за адресою: 
Рівненська обл., м. Дубно, вул. Семидубська, 14а з метою продо-
вження договору оренди державного майна – визнано ТОВ «ЦТБ 
Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість виконання робіт з оцінки – 3500 грн;

племконюшня № 2 площею 251,3 м2 (інв. № 63), денники площею 
331,7 м2 (інв. 66) за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Ми-
рогоща Перша, вул. Лісова, 1 з метою продовження договору орен-
ди державного майна – визнано ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 3450 грн;

об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля трансформа-
торної підстанції загальною площею 40,5 м2 за адресою: Рівненська 
обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 200, з метою продажу 
на електронному аукціоні з умовами – визнано ПП ЕКФ «Приватна 
справа». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вар-
тість виконання робіт з оцінки – 3500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 13.06.2019

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового при-
міщення на першому поверсі навчального корпусу № 5 загальною 
площею 1,5 м2 за адресою: вул. Микулинецька, 46а, м. Тернопіль, 
що перебуває на балансі Тернопільського національного економіч-
ного університету визнано Тернопільське обласне комунальне під-
приємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в 
оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 гривень, строк ви-
конання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового 
приміщення цокольного поверху навчального корпусу № 2 загаль-
ною площею 1,5 м2 за адресою: Майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль, 
що перебуває на балансі Тернопільського національного економіч-
ного університету визнано Тернопільську торгово-промислову па-
лату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна 
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 1950 гривень, строк виконання робіт – 
5 календарних днів.
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Продовження таблиціІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, які відбулися 13.06.2019

I. Об’єкти оренди.

№ 
з/п

Най ме ну вання об’єкта оцінки, площа, міс-
цезнаходження, ба лан со ут римувач

Мета прове-
дення оцінки

Вартість 
робіт, грн/ 
строк ви-

конання, ка-
лендарних 

днів

Переможець 
конкурсу

1 Частина покрівлі дев’ятиповерхової будівлі 
гуртожитку, інв. № 10310001, літ. «А-9», 
реєстровий № 23322597.3.ХПІІІРЛК004, 
загаль ною площею 9,3 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Дмитра Клапцова, 2, 
що пере буває на балансі Харківського регіо-
наль ного інституту державного управління 
Націо нальної академії державного управ-
ління при Президентові України, іденти-
фікаційний код 23322597

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

1950/3 ФОП Соро-
кін С. В.

2 Нежитлове приміщення – кімн. № 58 на 
2-му поверсі 4-поверхової будівлі навчаль-
ного корпусу Електромеханічного коледжу, 
інв. № 01030001, літ. «А-2-3-4», загальною 
площею 352,6 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Самсонівська, 36, що перебуває на ба-
лансі Харківського національного універси-
тету міського господарства імені О. М. Беке-
това, 02071151, тел. (057) 706-15-37

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

2400/4 ФОП Мо-
кров О. П.

3 Нежитлове приміщення – частина 
кімн. № 29 (коридор) на 1-му поверсі 
4-поверхового учбового корпусу, літ. за тех-
паспортом «Б-2-4», інв. № 101310030, ре-
єстровий № 02066769.1.АААККЖ428, загаль-
ною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі 
Національного аерокосмічного університету 
ім. М.Є. Жуковського, 02066769, тел. (057) 
788-40-40

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1950/3 ФОП Соро-
кін С. В. 

4 Нежитлове приміщення – частина 
кімн. № 29 (коридор) на 1-му поверсі 
4-поверхового учбового корпусу, літ. за тех-
паспортом «Б-2-4», інв. № 101310030, ре-
єстровий № 02066769.1.АААККЖ428, загаль-
ною площею 1,00м2, за адресою: м. Харків, 
вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі 
Національного аерокосмічного університету 
ім. М.Є. Жуковського, 02066769, тел. (057) 
788-40-40

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1950/3 ФОП Соро-
кін С. В.

5 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 5 
(коридор) на 1-му поверсі 2-поверхового 
адміністративного корпусу, літ. за техпас-
портом «Х-2», інв. № 101310315, реєстро-
вий № 02066769.1.ГОБКТН355, загальною 
площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Чкалова, 17, що перебуває на балансі 
Національного аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського, 02066769, тел. (057) 
788-40-40

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1950/3 ФОП Соро-
кін С. В.

6 Нежитлові приміщення – кімн. № 100, 
101, 102 на 1-му поверсі 4-поверхового 
учбового корпусу, літ. за техпаспортом 
«Б-2-4», інв. № 101310030, реєстровий 
№ 02066769.1.АААККЖ428, загальною 
площею 64,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Чкалова, 17, що перебувають  
на балансі Національного аерокосмічно-
го універ ситету ім. М. Є. Жуковського, 
02066769, тел. (057) 788-40-40

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

1950/3 ФОП Соро-
кін С. В.

7 Окремо розташована нежитлова двоповер-
хова будівля з підвалом загальною площею 
605,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Че-
люскінців, 3, що перебуває на балансі ДУ 
«Харківський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України», 
38493324, тел. (057) 315-00-07

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

2900/3 ФОП Соро-
кін С. В.

8 Залізобетонний майданчик загальною 
площею 200,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77, що перебуває на балан-
сі Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, 02071139

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

2400/4 ФОП Мо-
кров О. П.

II. Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкти державного майна: транс-
форматорна підстанція площею 41,9 м2; кран-балк 3,2 т; три площад-
ки асфальтовані загальною площею 4910,0 м2; пожежний резервуар; 
трансформаторна підстанція 66/250; резервуар 1 (для ПММ); резер-
вуар 2 (для ПММ); авто бл к – заправку; колонку автозаправну; вагон-
гуртожиток, площею 21,84 м2; ОАСУ; прилад ПР-У-2; спеціальний 
автомобіль «Волгар» Г-53 ХАЦ 0017 ВАХТА; спеціальний автомобіль 
ВАХТА Г-66; причіп тракторний; будівля вбиральні площею 10,5 м2; 
естакада; ворота вхідні металеві; ворота металеві; огорожа металева 
з металевою сіткою довжиною 30 пог. м; огорожа залізобетонна (в 
середині території) із з/б плит – 30 шт. 1м х 6м; огорожу зовнішню із 
плит бетонних – 24 шт. 1 м х 6м; огорожу зовнішню із плит бетонних – 
18 шт. висотою 1,8 м; огорожа зовнішня із плит бетонних – 46 шт. 3м 
х 2м; стовпи освітлення – 3 шт.; колодязь (пожежний гідрант); бетонні 
споруди (для мийки авто); вагончик металевий; огорожа з металевої 
сітки (до котельної) довжиною 52 м висотою 2 м.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський 
р-н, смт Безлюдівка, пров. Піщаний, 8.  Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення розміру збитків, завданих об’єктам державного 
майна, переданим на зберігання ФОП Журавлю В. К. на підставі до-
говору зберігання від 05.04.2018 № 113.

Замовник та платник оцінки: Регіо наль не відділення Фонду по 
Харківській області.

Переможець конкурсу: ФОП Мокров О. П.
Вартість робіт, грн/строк виконання, календарних днів: 9900 

грн/7 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
державної власності, проведених 13.06.2019

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення дого-
вору оренди – будівля побутових приміщень літ. «Е» загальною пло-
щею 76,8 м2, що обліковується на балансі ДП «Ярмолинецьке лісове 
господарство», за адресою: вул. Лук’янівська-Лісова, 5, с. Зіньків, 
Віньковецький р-н, Хмельницька обл., визнано ПП «Консалтінг сер-
віс». Вартість надання послуг з оцінки – 2400,00 грн (без урахування 
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення дого-
вору оренди – приміщення загальною площею 34,4 м2 (у т. ч. площа 
загального користування – 6,3 м2) на четвертому поверсі лаборатор-
ного корпусу, що обліковується на балансі Донецького національ-
ного університету ім. Василя Стуса, за адресою: вул. Свободи, 36, 
м. Хмельницький визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1700,00 грн (без урахування ПДВ), строк 
надання послуг з оцінки – 3 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки майна, від 13.06.2019

Переможцем конкурсу визнано ФОП Читайло Валентину Василів-
ну на частину приміщення вестибуля (1-17) площею 6,0 м2 першо-
го поверху будівлі гуртожитку № 1 (літ. А) за адресою: м. Чернівці, 
вул. Небесної Сотні, 2, що перебуває на балансі Чернівецького націо-
нального університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: 
передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 3000,00 гри-
вень та 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
оренди, що відбулися 29.05.2019

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – ви-
значення відновної вартості для цілей оренди):

ПП «ЕФ «Експерт-плюс» по об’єкту – будівля ремонтної майстерні 
площею 230,0 м2, що обліковується на балансі Ніжинського міжра-
йонного управління водного господарства, за адресою: Чернігівська 
обл., м. Ніжин, вул. Коцюбинського, 1 (вартість робіт з оцінки – 4800 
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про 
надання послуг з оцінки майна);

ПП «Центр нерухомості – Чернігів» по об’єкту – частина даху пло-
щею 10,0 м2 будівлі навчального центру (А-2, А1-1), що обліковується 
на балансі Головного управління Національної поліції в Чернігівській 
області, за адресою: м. Чернігів, вул. Гагаріна, 52 (вартість робіт з 
оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна).

По об’єкту – бетонне покриття автодрому загальною площею 
1224,0 м2, що обліковується на балансі ДНЗ «Ніжинський профе-
сійний ліцей Чернігівської області», за адресою: Чернігівська обл., 
м. Ніжин, вул. Василівська, 73 конкурсний відбір не відбувся у зв’язку 
з надходженням лише однієї заяви. Прийнято рішення про повторне 
проведення конкурсу.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відборів суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 05.06.2019

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – ви-
значення відновної вартості для цілей оренди):

ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – частина гаража площею 
20,9 м2, що обліковується на балансі управління Державної казначей-
ської служби України у Корюківському районі Чернігівської області, за 
адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Зарічна, 10/1 (вартість 
робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підпи-
сання договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Аксіома» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 
23,59 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що пе-
ребуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби 
в Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Носівка, 
вул. Вокзальна, 10 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 ка-
лендарних днів від дати підписання договору про надання послуг 
з оцінки майна);

ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – підтрибунні приміщення 
загальною площею 33,8 м2 першого поверху двоповерхової три-
буни стадіону, що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів», за адресою: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 61 (вартість робіт з оцінки – 2100 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надан-
ня послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
оренди, що відбулися 12.06.2019

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – ви-
значення відновної вартості для цілей оренди):

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – нежитлове приміщення пло-
щею 10,4 м2 одноповерхової будівлі радіорелейного зв’язку, що пе-
ребуває на балансі Виробничого підрозділу «Київське територіальне 
управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації 
будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», за адресою: Чернігівська обл., 
м. Бобровиця, вул. Станіслава Змачинського, 113 (вартість робіт з 
оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «Аксіома» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 23,9 м2 
(кімн. 501) п’ятого поверху дев’ятиповерхової адміністративної будів-
лі та частина капітального гаража площею 19,1 м2, що обліковується 
на балансі Чернігівського національного технологічного університету, 
за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 (вартість робіт з оцінки – 
2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору 
про надання послуг з оцінки майна);

ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – нежитлове приміщення 
адмінбудівлі площею 33,0 м2, що перебуває на балансі Управління 
Державної казначейської служби України у Корюківському районі 
Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, 
вул. Зарічна, 10/1 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 ка-
лендарних днів від дати підписання договору про надання послуг з 
оцінки майна);

ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – нежитлові приміщення пло-
щею 38,12 м2 будівлі «Будинку управляючого», що перебуває на ба-
лансі Національного історико-культурного заповідника «Качанівка», 
за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Качанівка, Націо-
нальний історико-культурний заповідник «Качанівка» (вартість робіт 
з оцінки – 2260 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна);

ФОП Волченкова О. С. по об’єкту – нежитлові приміщення загаль-
ною площею 27,5 м2 (кімн. № 411 та частина кімн. № 408) четвертого 
поверху дев’ятиповерхової адміністративної будівлі, що обліковуєть-
ся на балансі Чернігівського національного технологічного універ-
ситету, за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 (вартість робіт 
з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання 
договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по м. КИЄВу  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, відбулися 12.06.2019

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки
СОД – 

переможець

Термін 
виконан-
ня, кален-

дарних 
днів

Вартість 
виконання 
робіт, грн

1 Частина фасаду 
будівлі

144,0 м. Київ, вул. М. 
Бойчука (Кіквідзе), 
40а

ПП «Гарант-
Експерт»

2 4000

2 Нежитлові примі-
щення 

237,4 м. Київ, просп. На-
уки, 57

ФОП Щас-
лива Н. З.

2 5400

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки
СОД – 

переможець

Термін 
виконан-
ня, кален-

дарних 
днів

Вартість 
виконання 
робіт, грн

3 Частина даху 13,0 м. Київ, вул. Анто-
новича, 180

ПП «Гарант-
Експерт»

2 3800

4 Нежитлове при-
міщення – частина 
пам’ятки архітектури 

45,5 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9, корпус № 5

ФОП Щас-
лива Н. З.

2 4400

5 Частина нежитлово-
го приміщення

2,0 м. Київ, бульв.  
Л. Українки, 27/2

ФОП Щас-
лива Н. З.

2 3100

6 Нежитлове при-
міщення – об’єкт 
культурної спадщини

66,7 м. Київ, вул. Хре-
щатик, 34

ФОП Щас-
лива Н. З.

2 3500

7 Нежитлове при-
міщення

87,84 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 17, 
корпус № 6

ТОВ Екс-
пертна 
фірма «Гуд-
Вілл»

2 4100

8 Нежитлове при-
міщення

13,3 м. Київ, вул.  
Ю. Іллєнка (Мель-
никова), 48

ТОВ Екс-
пертна 
фірма «Гуд-
Вілл»

2 3500

9 Асфальтований май-
данчик

42,0 м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 
39/1

ПП «Гарант-
Експерт»

2 3800

10 Нежитлові примі-
щення 

339,0 м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 49, літ. Б

ТОВ «Фі-
нансова 
будівельна 
компанія 
«Фіско»

2 3720

11 Частина нежитлово-
го приміщення

54,0 м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 49, літ. Б

ФОП Щас-
лива Н. З.

2 3000

12 Споруда 30,52 м. Київ, с. Пирогів, 
споруда № 13

ФОП Щас-
лива Н. З.

2 2800

13 Частина нежитлово-
го приміщення

5,0 м. Київ, вул. Ве-
лика Китаївська, 
92/98, гуртожиток 
№ 1

ФОП Ряб-
ченко О. М.

2 2780

14 Нежитлові примі-
щення 

850,7 м. Київ, вул. Соло-
м’ян ська, 1

ФОП Щас-
лива Н. З.

2 3900

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності від 19.06.2019

За результатами конкурсу переможцями визнано:
по об’єкту державної власності, малої приватизації – єдиному 

майновому комплексу державного підприємства «Тульчинське ви-
робниче підприємство по племінній справі в тваринництві» (код за 
ЄДРПОУ 00692239), розташованому за адресою: 23609, Вінницька 
обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 62 – кон-
курс не відбувся;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Рабець 
Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта державної влас-
ності малої приватизації, окремого майна – будівлі лазні загальною 
площею 99,8 м2, розташованої за адресою: Вінницька обл., Літин-
ський р-н, с. Іванівці, вул. Слобідська, 30, що перебуває на зберіган-
ні Тесівської сільської ради Літинського району Вінницької області, 
код за ЄДРПОУ 04326490, з метою приватизації шляхом продажу на 
аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2850 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Про-
копенко С. М. щодо визначення вартості об’єкта державної власності 
малої приватизації, окремого майна – підвального приміщення галереї 
транспортування цукру загальною площею 449,5 м2, розташованого 
за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Красносілка, вул. За-
водська, 12а, що перебуває на зберіганні ТОВ «Автомобільна компанія 
«Автотрейд-сервіс», код за ЄДРПОУ 34481632, з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 
14 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3450 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ВІННИЦЬКІЙ  
та ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів  
державної власності, що відбувся 26.06.2019

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шев-

чук Ольгу Анатоліївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – не-
житлового вбудованого приміщення № 114 площею 22,0 м2 на 1-му 
поверсі навчального корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Бар-
ського коледжу транспорту та будівництва Національного транспорт-
ного університету, за адресою: 23300, Вінницька обл., Барський р-н, 
м. Бар, вул. Героїв Майдану (колишня Пролетарська), 7/32 з метою 
укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 ка-
лендарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2290 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шут-
кевича Володимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта 
оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1, № 2, № 5 – № 10 
загальною площею 126,0 м2; одноповерхової будівлі торгово-
складських приміщень (літ. Г) Вінницького обласного відділення 
(філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти 
і науки України, за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Князів Коріато-
вичів (колишня Свердлова), 3 з метою укладення договору оренди. 
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 1950 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо 
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих при-
міщень № 4, № 38 загальною площею 45,0 м2 у прим. №3 на 2-му 
поверсі будівлі КПП і штабу (літ. А), що перебувають на балансі Дер-
жавної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86), за адресою: 
21000, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 20 з метою укладення дого-
вору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 1900 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбулись 20.06.2019

1. Назва об’єкта оцінки: частина площею 22,0 м2 приміщення 
першого поверху будівлі корпусу № 2 за адресою: Донецька обл., 
м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, б. 39, що перебуває 
на балансі Донбаської державної машинобудівної академії, код за 
ЄДРПОУ 02070789. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкур-
су – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 2520 грн, строк 
виконання – 2 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загаль-
ною площею 314,1 м2 першого поверху будівлі робітничого клубу імені 
Казарінова за адресою: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Гірнична, 
б. 6, що перебуває на балансі ВП «Шахта «5/6» ДП «Мирноградвугіл-
ля», код за ЄДРПОУ 33839081. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 3000 грн, строк 
виконання – 2 календарних дні.
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3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення пло-
щею 30,4 м2 першого поверху навчального корпусу № 3 за адресою: 
Донецька обл., м. Покровськ, пл. Шибанкова, б. 2, що перебуває 
на балансі Індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний 
технічний університет», код за ЄДРПОУ 05464997. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору орен-
ди. Переможець конкурсу – ТОВ «ЛЮКС-ЕКСПЕРТ», вартість послуг 
з оцінки – 2100 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: частини загальною площею 23,0 м2 (площа 
11,0 м2 та площа 12,0 м2) приміщень першого поверху будівлі корпусу 
№ 1 за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, б. 
72, що перебуває на балансі Донбаської державної машинобудівної 
академії, код за ЄДРПОУ 02070789. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості майна з метою укладення договору оренди. Перемо-
жець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 2100 
грн, строк виконання – 2 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів приватизації, від 13.06.2019

№ 
з/п

Назва об’єктів
Переможець – 

суб’єкт оціночної 
діяльності

Вартість
Строк вико-
нання робіт 

(дні)

Визначення ринкової вартості об’єкта для подальшої приватизації  
шляхом продажу на електронному аукціоні

1 Об’єкт незавершеного будівництва – до-
слідний завод Інституту проблем матеріалоз-
навства ім. І. М. Францевича Національної 
академії наук України, до складу якого входять 
недобудовані корпуси, а саме: літ. «А» пло-
щею 19073,6 м2; літ. «А’» площею 20429,7 м2; 
літ. «Б» площею 1908,4 м2; літ. «В» площею 
1291,7 м2 та споруди за адресою: Київська 
обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 34а

ДП «Європей-
ський центр 
консалтингу та 
оцінки»

39 000 7

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення  
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 20.06.2019

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціноч-
ної діяльності

Вар-
тість

Строк вико-
нання робіт 

(дні)

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

1 Частина твердого покриття («Майданчик для за-
собів перонної механізації») площею 300,0 м2 (інв. 
№ 47573); приміщення № 138 загальною площею 
17,6 м2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «F» 
(інв. № 47570); приміщення № 46 загальною площею 
31,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «F» 
(інв. № 47570); приміщення № 58 загальною площею 
15,3 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала 
«F» (інв. № 47570) за адресою: Київська обл., м. Бо-
риспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі ДП МА 
«Бориспіль»

ФОП Гундаре-
ва Алла Олек-
сіївна

5580 2

2 Гідроспоруди ставу Антонівський-2, інв. № 204, за 
адресою: Київська обл., Ставищенський р-н, с. Ан-
тонівка, вул. Набережна, 50, що обліковується на 
балансі ДП «Укрриба»

ТОВ «Європей-
ський центр 
консалтингу та 
оцінки»

10450 5

3 Частина нежитлового приміщення культурно-
побутового центру, яке не використовується  
в навчальному процесі, площею 500,0 м2 за адре-
сою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
м. Боярка, вул. с/г Технікум, 30, що перебуває на ба-
лансі Відокремленого підрозділу Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування України 
«Боярський коледж екології і природних ресурсів»

ТОВ «ЛЮКС – 
ЕКСПЕРТ»

3290 2

4 Нерухоме майно загальною площею 229,3 м2, 
а саме: літній будинок № 182 площею 25,6 м2, 
літній будинок № 185 площею 28,8 м2, літній 
будинок № 186 площею 25,1 м2, літній будинок 
№ 188 площею 25,6 м2, літній будинок № 189 
площею 24,7 м2, літній будинок № 190 площею 
25,5 м2, літній будинок № 191 площею 24,7 м2, 
літній будинок № 192 площею 25,1 м2, літній 
будинок № 167 площею 24,2 м2 за адресою: 
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Новосілки, 
урочище «Плитила» № 2, що перебувають 
на балансі Оздоровчо-Профілактичного-
реабілітаційного центру «Мрія»

ДП «Європей-
ський центр 
консалтингу та 
оцінки»

8090 5

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціноч-
ної діяльності

Вар-
тість

Строк вико-
нання робіт 

(дні)

5 Нерухоме майно загальною площею 220,0 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквир-
ське шосе, 231, що перебуває на балансі ДП Мі-
ністерства оборони України «Київське управління 
механізації і будівництва»

ТОВ «Агенція 
консалтинго-
вих послуг»

4749 5

6 Частина твердого покриття (зона 10 під віадуком 
термінала «D», інв. № 47834), площею 6,0 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, 
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»

ТОВ «Інжи-
ніринговий 
центр «Екскон»

2800 5

7 Частина твердого покриття (зона 10 під віадуком 
термінала «D», інв. № 47834) площею 6,0 м2 за адре-
сою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що пе-
ребуває на балансі ДП МА «Бориспіль»

ТОВ «Україн-
ська експертна 
компанія»

2800 2

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

8 Нежитлові приміщення загальною площею 48,6 м2 
адміністративної будівлі (реєстровий номер за 
ЄРОДВ 04653199.3.ХВЮЯШЖЗ18, інв. № 1), 
в тому числі: нежитлове приміщення площею 
14,0 м2, нежитлове приміщення площею 13,8 м2, 
нежитлове приміщення площею 6,3 м2, нежитлове 
приміщення площею 14,5 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Біла Церква, 2-й Замковий провулок, 
10а, що перебувають на балансі Білоцерківсько-
го філіалу Державного науково-дослідного та 
проектно-вишукувального інституту «НДІПРОЕК-
ТРЕКОНСТРУКЦІЯ»

ТОВ «Гарант-
Експертиза»

2749 5

9 Частина замощення виробничої бази площею 
1500,00 м2, інв. № 10330020, реєстровий номер 
за ЄРОДВ 00992094.2.ЖДМРТУ635, та ремонтно-
механічна майстерня загальною площею 510,0 м2, 
інв. № 10310014, реєстровий номер за ЄРОДВ 
00992094.2.АААДГИ013, за адресою: Київська обл., 
Вишгородський р-н, с. Пірнове, вул. Київська, 1, 
що перебувають на балансі ДП «Вищедубечанське 
лісове господарство»

ФОП Чебаков 
Олексій Іва-
нович

4750 2

10 Частина даху будівлі 5-ДПРЗ ГУ ДСНС України 
по Київській області площею 4,0 м2 за адресою: 
Київська обл., Броварський р-н, смт Калита, 
вул. Леніна, 40

ТОВ «Трибьют-
Консалтинг»

2700 3

11 Частина даху будівлі площею 4,0 м2 та частина замо-
щеного майданчика з гравійним покриттям площею 
6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Шевченка, 20а

ТОВ «Трибьют-
Консалтинг»

2650 3

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЛуГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
оренди, що відбувся 20.06.2019

1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудовано-
го приміщення на першому поверсі чотириповерхової будівлі учбо-
вого корпусу (інв. №101311001, реєстр. № 02070714.1.ОВБЛВГО84) 
площею 7,5 м2, що перебуває на балансі Східноукраїнського націо-
нального університету імені В. Даля, за адресою: Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 41. Переможець конкурсу – ФОП 
Сорокін С. В. на таких умовах: вартість послуги – 1600 грн, термін 
виконання роботи – 2 дні.

2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщен-
ня площею 1,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі учбо-
вого корпусу (інв. № 10310001), що перебуває на балансі Лисичан-
ського державного гірничо-індустріального коледжу та розташоване 
за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 84. 
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В. на таких умовах: вартість 
послуги – 1500 грн, термін виконання роботи – 2 дні.

3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: технічний контейнер з центри-
фугованою опорою площею 7,4 м2 (інв. № 11136223), що розташо-
ваний на земельній ділянці та перебуває на балансі 25 державної 
пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України 
у Луганській області, за адресою: Луганська обл., Новоайдарський 
р-н, смт Новоайдар, квартал Миру, 36. Переможець конкурсу – ТОВ 
Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послу-
ги – 1600 грн, термін виконання роботи – 5 днів.

4. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщен-
ня площею 11,3 м2 на другому поверсі адмінбудівлі (інв. № 01010003), 
що перебуває на балансі Міловської районної державної адміні-
страції Луганської області, за адресою: Луганська обл., Міловський 
р-н, смт Мілове, вул. Миру, 43. Переможець конкурсу – ФОП Соро-
кіна І. М. на таких умовах: вартість послуги – 1900 грн, термін вико-
нання роботи – 2 дні.

5. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщен-
ня площею 16,6 м2 на другому поверсі адмінбудівлі (інв. № 01010003), 

Продовження таблиці що перебуває на балансі Міловської районної державної адміністрації, 
за адресою: Луганська обл., Міловський р-н, смт Мілове, вул. Миру, 
43. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вар-
тість послуги – 1900 грн, термін виконання роботи – 2 дні.

6. Най ме ну вання об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове примі-
щення площею 61,6 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі 
ліцею (інв. № 1031008), що перебуває на балансі Попаснянського 
професійного ліцею залізничного транспорту, за адресою: Луган-
ська обл., м. Попасна, вул. Миру, 140. Переможець конкурсу – ФОП 
Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуги – 1900 грн, термін 
виконання роботи – 2 дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, 
ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 19.06.2019

Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 
на третьому поверсі навчального корпусу № 7. Львівська обл., 
м. Дрогобич, вул. Курбаса, 2. Мета оцінки – продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП 
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість ро-
біт – 1650 грн.

Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 
на першому поверсі навчального корпусу № 7. Львівська обл., 
м. Дрогобич, вул. Курбаса, 2. Мета оцінки – продовження дого-
вору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльнос-
ті – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість 
робіт – 1080 грн.

Частина нежитлового приміщення ЛАЦ, розташованого на друго-
му поверсі технічної будівлі об’єкта ТРЛК-1, площею 1,0 м2 та частина 
даху технічної будівлі об’єкта ТРЛК-1 площею 2,0 м2, загальною пло-
щею 3,0 м2. Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Рудківці. Мета оцін-
ки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін ви-
конання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2000 грн.

Частина нежитлового приміщення загальною площею 6,25 м2 
на першому поверсі головного корпусу Львівського техніко-
економічного коледжу. м. Львів, вул. Пасічна, 87. Мета оцінки – про-
довження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціноч-
ної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання 
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1600 грн.

Частина технічного поверху навчального корпусу № 2 площею 
28,0 м2. м. Львів, вул. Підвальна, 17. Мета оцінки – продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д. 
Вартість робіт – 1500 грн.

Вбудовані нежитлові приміщення площею 30,5 м2 на першо-
му поверсі будівлі. Львівська обл., м. Городок, мкр-н Гайдамаків, 
25 – 26. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська 
консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1200 грн.

Частини вбудованих нежитлових приміщень розташованих на 
першому та другому поверхах будівлі загальною площею 36,0 м2. 
м Львів, просп. Свободи, 28. Мета оцінки – укладення договору 
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ 
«ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1900 грн.

Частина даху будівлі готелю «Тустань» загальною площею 47,0 м2. 
м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП 
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 
1499 грн.

Частина даху загальною площею 90,0 м2 будівлі адміністративного 
корпусу. м. Львів, вул. Замарстинівська, 167. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 
4 к/д. Вартість робіт – 1980 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про підсумки конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення оцінки державного майна, що відбувся 
24.06.2019

1. Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 
на першому поверсі будівлі гуртожитку № 2, що перебуває на ба-
лансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет, за 
адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 73, переможець конкурсу – ПП 
«Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при про-
довженні договору оренди. Вартість робіт – 1 950 грн. Строк ви-
конання робіт – 4 дні.

2. Приміщення гаража загальною площею 76,8 м2, що перебуває 
на балансі Державної установи «Херсонський обласний лаборатор-
ний центр МОЗ України», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 54, 
переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної пла-
ти при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк 
виконання робіт – 3 дні.

Управління орендних відносин, 
т. 200-34-39о р е н д а

оголоШеННЯ про Намір передати державНе майНо в ореНду

Продовження. Початок на стор .12

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 неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета  
використання

1 Міністерство інфраструк-
тури України

01125666, Державне підприємство «Одеський морський торговельний 
порт», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1

Нежитлові службові приміщення 
1 району 

01125666.1.АААИГБ083 м. Одеса, Митна пло-
ща, 1/1

16,4 199 486,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

2 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

24533681, ДП «Науково-технічний центр «СТАНКОСЕРТ», 65011, 
м. Одеса, пров. Онілової, 16

Нежитлові приміщення першого 
поверху флігеля «Б» 

– м. Одеса, пров. Оні-
лової, 16

165,0 2 280 500,00 10 (десять) років Розміщення магазин-складу

3 Міністерство освіти і на-
уки України

26134086, Одеський державний екологічний університет, 65016, 
м. Одеса, вул. Львівська, 15

Частина нежитлового приміщення 
1-го поверху гуртожитку № 1 

– м. Одеса, вул. Львів-
ська, 15

2,0 56 600,00 2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала

4 Міністерство освіти і на-
уки України

26134086, Одеський державний екологічний університет, 65016, м. 
Одеса, вул. Львівська, 15

Частина нежитлового приміщення 
1-го поверху гуртожитку № 2 

– м. Одеса, вул. Львів-
ська, 15б

2,0 56 600,00 2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала

5 Міністерство інфраструк-
тури України

38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських портів України»  
Ізмаїльська філія, Одеська обл., м. Ізмаїл, Набережна Лукі Капі краяна, 4

Нежитлові приміщення будівлі 
диспетчерської ППК-1, літ. Л 

– Одеська обл., м. Ізма-
їл, вул. Портова, 16

20,4 198 137,00 2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (вико-
ристання як службового приміщення змінни-
ми техніками з залізничних операцій ВПК-1)

6 Міністерство охорони 
здоров’я України

01982181, Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) клінічний 
санаторій ім. В. П. Чкалова», м. Одеса, Французький бульвар, 85

Нежитлові приміщення (гараж, 
склад), літ. «У», літ. «Ф» 

– м. Одеса, Французь-
кий бульвар, 85 

280,0 1 817 384,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

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».


