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1 Результати продажу об’єктів 
малої приватизації

Продаж об’єктів малої 
приватизації

1 він ницька та хмельницька 
області

2 Київська, Черкаська та 
Чернігівська області

3 харківська, Донецька та 
луганська області

3 м. Київ

Оренда

5 Оголошення про намір  
передати державне  
майно в оренду 

Оголошення про проведення  
конкурсів на право  
оренди майна

6 Інформація регіо наль них 
відділень Фонду

7 Інформація про оренду 
військового майна

Фонд державного 
майна України 
повідомляє

8 перелік окремого майна, 
що підлягає приватизації 
в 2019 році

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

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

24 перелік окремого майна, 
приватизацію якого 
розпочато в 2018 році

27 перелік об’єктів 
незавершеного будівництва, 
законсервованих об’єктів, 
приватизацію яких розпочато 
в 2018 році

28 перелік об’єктів соціально-
культурного призначення, 
приватизацію яких розпочато 
в 2018 році

Конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

29 Оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

34 Підсумки конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

35 До уваги оцінювачів

40 Прийнято рішення 
про приватизацію
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результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж (літ. Б) загальною площею 
23,0 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Старосинявський р-н, 
смт Стара Синява, вул. Грушевського, 4 та обліковується на балансі Головного 
управління статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02362894, прива-
тизовано фізичною особою – Хміль Оксаною Павлівною, яка єдина подала заяву 
на участь в аукціоні із зниження стартової ціни. Ціна продажу з урахуванням ПДВ 
становить 18000,00 грн (вісімнадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 
3000,00 грн.

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля (свинарник) за-
гальною площею 163,0 м2, розташована за адресою: Кіровоградська обл., смт Го-
лованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10, що перебуває на балансі Закритого ак-
ціонерного товариства «Голованівський хліб» (код ЄДРПОУ 00378750), приватизо-
вано на електрон ному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Соболєм Сергієм 
Федоровичем за 966,26 грн (дев’ятсот шістдесят шість гривень 26 копійок), у тому 
числі ПДВ – 161,04 грн (сто шістдесят одна гривня 04 копійки).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – склад тари, 
розташований за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, прива-
тизовано Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробнича мережа «Дніпро» 
(код за ЄДРПОУ 31383454), яке визнано переможцем електрон ного аукціону. Ціна, 
за якою придбано об’єкт, становить 780 000,00 грн (сімсот вісімдесят тисяч гривень 
00 копійок), у т. ч. ПДВ – 130 000,00 грн (сто тридцять тисяч гривень 00 копійок). 

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
державної власності

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення їдальні 
загальною площею 318,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Воло-
димирська, 22, яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ПАТ 
«Васильківхлібопродукт» (код ЄДРПОУ 00951741), приватизовано шляхом викупу 
єдиним учасником, який подав заявку на участь в аукціоні з умовами, – фізичною 
особою Пророченком Сергієм Андрійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 
888 877,66 грн, у тому числі ПДВ – 148 146,28 грн.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації 
державної власності

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: будівля колишнього костелу 
з прибудованою венткамерою площею 564,8 м2, огорожа за адресою: Львівська об-
ласть, Жовківський район, смт Магерів, вул. Л. Мартовича, 2, що перебуває на зберіган-
ні Приватного підприємства «Газдиня». Приватизовано фізичною особою – Соболем 
Сергієм Федоровичем за ціною 36 342,12 грн, у тому числі ПДВ – 6 057,02 грн.

Окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 230,7 м2 за адресою: 
Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 38с, що перебуває на балансі Горо-
доцької районної державної адміністрації Львівської області. Приватизовано фі-
зичною особою – Кацюбою Ігорем Романовичем за ціною 1021200,00 грн, у тому 
числі ПДВ – 170 200,00 грн.

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – підземний склад готової продукції 
з інженерною інфраструктурою загальною площею 18306,8 м2 за адресою: Харків-
ська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а приватизовано шляхом 
продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Бакуменком Юрієм Олександро-
вичем за 1 321 200,00 грн, у тому числі ПДВ – 220 200,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – залізнична колія від станції Ку-
ряж, інв. № 163, реєстровий номер: 05471230.1.АААЖБЖ415, місце зна хо дження: 

Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки приватизовано шляхом прода-
жу на аукціоні без умов покупцем – юридичною особою – Приватним акціонер-
ним товариством «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» за 5109600,00 грн, у тому числі ПДВ – 
851600,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта  
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – медсанчас-
тина за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 8 приватизовано шляхом продажу на 
аукціоні з умовами фізичною особою – Шихкерімовим Омаром Керімовичем за 
1243800,00 грн, у тому числі ПДВ – 207300,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій 
областях про проведення повторного продажу на аукціоні об’єкта малої 
приватизації – не завершеної будівництвом садиби № 11 в кварталі №14

1. Інформація про об’єкт приватизації

Назва об’єкта приватизації: h  не завершена будівництвом садиба № 11 
в кварталі № 14.
Місце зна хо дження об’єкта: 22856, Він ницька обл., Немирівський р-н, с. Нові 

Обиходи, вул. Мельника, 66.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Департамент будівництва, містобудування 

та архітектури Він ницької облдержадміністрації.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.
Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: 21050, м. Він ниця, 

вул. Театральна, 14, контактна особа: начальник виробничого відділу Департаменту 
будівництва, містобудування та архітектури Він ницької облдержадміністрації Саха-
ров В’ячеслав Михайлович, тел. (0432) 56-26-11.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівни-
цтва входить: житловий будинок «А» площею 110,7 м2, готовністю 57 %; веранда 
«а» площею 19,7 м2, готовністю 30 %; господарська будівля «Б» площею 82,9 м2, 
готовністю 40 %; погріб «Б/під» площею 21,5 м2, готовністю 98,8 %. Рік будівни-
цтва – 1992. Право державної власності зареєстровано 27.11.2018, номер запису 
29120968, реєстраційний номер 1704620105230.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: зе-
мельна ділянка орієновною площею 0,2500 га окремо не віділена, розташована за 
адресою: Він ницька обл., Немирівський р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 66. 
Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Категорія земель: землі житлової 
та громадської забудови. Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на 
праві власності або користування відсутня. Обмеження та обтяження у використанні 
земельної ділянки не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12.12.2019.
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 пе-
редує 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 аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація не завершеної будівництвом садиби № 11 в кварталі № 14 здій-
снюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (зі 
змінами).

Покупець не завершеної будівництвом садиби № 11 в кварталі № 14 має відпо-
відати вимогам, передбаченим статею 8 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 169800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 84900,00 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій – 84900,00 грн.

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-
рі 20 %.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 16980,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8490,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8490,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу: протягом 3 років з дати нотаріального посвід-

чення договору купівлі-продажу розібрати об’єкт незавершеного 
будівництва, привести земельну ділянку в належний стан, звільнив-
ши від будівельних матеріалів і конструкцій, та передати її за актом 
приймання-передачі Райгородській сільській раді Немирівського 
району Він ницької області.
4. Додаткова інформація

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

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

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

України по Він ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційно-

го внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Він ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за 
місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, м. Він ниця, 
вул. Гоголя, 10, к. 27, 8.00 – 17.00, п’ятниця 8.00 – 16.00, адреса веб-
сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41. 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта, – заступник начальника відділу приватизації державного 
майна Управління приватизації, управління державним майном та кор-
поративними правами держави Откідач Тетяна Олексіївна, тел. (0432) 
67-27-46, адреса електрон ної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 08.11.2019 
№ 419 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформа-
ційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018 -07-26-000078-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1698,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 849,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 849,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наво-

дяться посилання на веб-сторінки операторів електрон ного май-
данчика, 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 ФДМУ по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про проведення повторного 
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – 
не завершеної будівництвом садиби № 12 в кварталі № 14

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта приватизації: h  не завершена будівництвом 
садиба № 12 в кварталі № 14.
Місце зна хо дження об’єкта: 22856, Він ницька обл., Немирівський 

р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 64.
Най ме ну вання ба лан со ут римувача: Департамент будівництва, 

містобудування та архітектури Він ницької облдержадміністрації. 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 39578073.

Місце зна хо дження та контактні дані ба лан со ут римувача: 21050, 
м. Він ниця, вул. Театральна,14, контактна особа: начальник виробни-
чого відділу Департаменту будівництва, містобудування та архітекту-
ри Він ницької облдержадміністрації Сахаров В’ячеслав Михайлович, 
тел. (0432) 56-26-11.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незаверше-
ного будівництва входить: житловий будинок «А» площею 110,7 м2, 
готовністю 57 %; веранда «а» площею 19,8 м2, готовністю 30 %; 
господарська будівля «Б» площею 82,4 м2, готовністю 40 %; погріб 
«Б/під» площею 21,6 м2, готовністю 98,8 %. Рік будівництва – 1992. 
Право державної власності зареєстровано 27.11.2918, номер запису 
29126049, реєстраційний номер об’єкта 1704891205230.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: земельна ділянка орієновною площею 0,2500 га окремо не 
віділена, розташована за адресою: Він ницька обл., Немирівський р-н, 

с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 64. Цільове призначення: для будів-
ництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка). Категорія земель: землі житлової та 
громадської забудови. Інформація про особу, якій земельна ділянка 
належить на праві власності або користування відсутня. Обмеження 
та обтяження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12.12.2019.
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 аукціо-
ні 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 проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація не завершеної будівництвом садиби № 12 в кварталі 
№ 14 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 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець не завершеної будівництвом садиби № 12 в кварталі 
№ 14 має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону Укра-
їни «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 169800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 84900,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 84900,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмі-

рі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 16980,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8490,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 8490,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умова продажу: протягом 3 років з дати нотаріального посвід-

чення договору купівлі-продажу розібрати об’єкт незавершеного 
будівництва, привести земельну ділянку в належний стан, звільнив-
ши від будівельних матеріалів і конструкцій та передати її за актом 
приймання-передачі Райгородській сільській раді Немирівського 
району Він ницької області.
4. Додаткова інформація

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

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

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

України по Він ницькій та Хмельницькій областях
Рахунок № 37185070056369 (для перерахування реєстраційно-

го внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за при-
дбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Він ницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок № 37312070056369 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за 
місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду держав-
ного майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях, м. Він-
ниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, 8.00 – 17.00, п’ятниця 8.00 – 16.00, адре-
са веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 
67-30-41. Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта, – заступник начальника відділу при-
ватизації державного майна Управління приватизації, управління 
державним майном та корпоративними правами держави Откідач 
Тетяна Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електрон ної пошти: 
vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта: наказ Регіо наль ного відділення Фонду державного 
майна України по Він ницькій та Хмельницькій областях від 08.11.2019 
№ 420 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформа-
ційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000067-3.

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

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1698,00грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 849,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 849,00 грн.

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

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про проведення в електрон ній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта державної власності – 
окремого майна – будівля їдальні (літ. А-1) загальною  
площею 243,8 м2 (Черкаська обл., Шполянський р-н, 
с. Матусів, вул. Івана Богуна, 94а)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h будівля їдальні (літ. А-1) загальною площею 
243,8 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: Черкаська обл., Шполянський р-н, 

с. Матусів, вул. Івана Богуна, 94а.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля колиш-

ньої їдальні (літ. А-1) загальною площею 243,8 м2, що складається 
з 4 основних приміщень загальною площею 140,9 м2, 4 допоміж-
них приміщень загальною площею 52,4 м2 та коридорів загальною 
площею 50,5 м2. Будівництво завершено до 1992 року. З 2006 року 
не використовується, в тому числі за призначенням. Фундамент – 
бутовий, стіни та перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні 
плити; покрівля – азбестоцементні листи, підлога бетонна, віконні та 
дверні рами відсутні. Інженерне обладнання відсутнє. Під’їзні шляхи 
мають тверде покриття. Об’єкт знаходиться в периферійній частині 
населеного пункту. Загальний технічний стан будівлі незадовільний, 
фізичний знос – 48 %. Потребує капітального ремонту.

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за дер-
жавою в особі Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Черкаській області, 27.09.2019, реєстраційний номер 
об’єкта – 1933510071257.

Ба лан со ут римувач – відсутній.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт при-

ватизації окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній формі буде проведено 19 грудня 2019 

року, час проведення визначається електрон ною торговою систе-
мою автоматично.

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

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

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 та закритих цінових пропозицій.

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

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні 
з умовами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електрон-
ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
у 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 аукціо-
ні 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 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 завантаження електрон них копій документів та сплачує ре-
єстраційний та гарантійний внески.

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

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

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

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами: 109 790,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни: 54 895,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 54 895,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 10 979,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 489,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 5 489,50 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону 

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

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

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної 

діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації 
протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу в сумі 1940,00 грн (одна тисяча дев’ятсот 
сорок гривень 00 копійок) на рахунок органу приватизації, який буде 
вказано в договорі купівлі-продажу об’єкта (Закон України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»).
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 майдан-
чиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбаний об’єкт:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

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

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA878201720000037187022040075
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Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ

МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок: № UA958201720000037314022040075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325.
в іноземній валюті (долари США):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного 

внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Рахунок: № UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 3007111
Код ЄДРПОУ банку:14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

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

Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в 
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управлін-
ня забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо-
наль ного відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси, 
бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок: 
(0472) 37-26-61. Час роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихід-
них), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Най ме ну вання організатора аукціону: Регіо наль не відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях. Адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50. Кон-
тактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електрон ної по-
шти: zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для довідок: (0472) 37-26-61.

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 
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого 
пункту 114 Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електрон ному аукціоні 
вноситься переможцем електрон ного аукціону протягом трьох робо-
чих 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 Управ-
ління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по Ки-
ївській, Черкаській та Чернігівській областях від 12 листопада 2019 
року № 0193-О (протокол № 1 від 12.11.2019 засідання аукціонної 
комісії з підготовки до 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: UA-AR-P-2019-09-19-000002-2.

Період між аукціоном:
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 – 1 097,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 548,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 548,95 грн.
Аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРО-

ЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку 
https://prozorro.sale/, 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.

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого 
майна – Комплекс приміщень у складі: нежитлова будівля 
загальною площею 554,4 м2, сарай загальною площею 23 м2, 
сарай загальною площею 6,2 м2, вбиральня загальною 
площею 22,6 м2, гараж загальною площею 65,1 м2  
за адресою: Луганська обл., Сватівський р-н,  
м. Сватове, вул. Державна, 9

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання об’єкта приватизації: h  комплекс приміщень 
у складі: нежитлова будівля загальною площею 554,4 м2, 
сарай загальною площею 23 м2, сарай загальною 
площею 6,2 м2, вбиральня загальною площею 22,6 м2, 
гараж загальною площею 65,1 м2.
Місце зна хо дження: Луганська область, Сватівський р-н, м. Сва-

тове, вул. Державна, 9.
Інформація про ба лан со ут римувача: Управління державної каз-

начейської служби України у Сватівському районі Луганської області 
(код за ЄДРПОУ 37928384), за адресою: Луганська обл., м. Сватове, 
майдан Злагоди, 25, тел. (06471) 3-35-61.

Інформація про об’єкт: нежитлова двоповерхова будівля загальною 
площею приміщень 554,4 м2 (І поверх – 247,7 м2, ІІ поверх – 306,7 м2) 
та господарські (допоміжні) будівлі (споруди): гараж площею 65,1 м2, 
сарай площею 23 м2, сарай площею 6,2 м2 та вбиральня площею 
22,6 м2 розташовані в історичному передмісті центральної частині  
м. Сватове на вул. Державна, 9 та є одними з найстаріших споруд у 
місті з відмінною транспортною доступністю.

Між Сватівською міською радою Луганської області та управлінням 
Державної казначейської служби України у Сватівському районі Лу-
ганської області укладено охоронний договір на пам’ятку культурної 
спадщини, який є чинним до 03.12.2019.

Управлінням культури, національностей та релігій Луганської об-
ласної державної адміністрації від 24.05.2019 надано погодження на 
відчуження або передачу у володіння, користування або управління 
пам’ятки культурної спадщини місцевого значення іншим особам 
(далі – Погодження). Термін дії Погодження – 3 (три) роки.

Історична довідка: двоповерхова будівля побудована торгов-
цем І. В. Пашковим у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.ст. (1888 р.) та має 
архітектурно-художнє та історичне значення. У роки громадянської 
війни (кінець 1919 року) в ній розміщувався революційний комітет, 
а в грудні 1919 року – штаб Першої кінної армії під командуванням 
С. М. Будьонного, про що свідчить меморіальна дошка на будинку, 
встановлена у 1984 році.

Довгий час, в період радянської влади, в будівлі розміщувалось 
відділення Державного банку СРСР, а з 1990 до 2001 року будівля 

використовувалась для потреб Агробанку «Україна».
Рішенням виконкому Ворошиловградської обласної Ради народ-

них депутатів від 27.06.1985 № 297 «О взятии на государственный 
учёт и под охрану памятников истории и культуры области» та рішен-
ням Луганської обласної ради народних депутатів від 20.02.1992 № 54 
об’єкт нерухомого майна визнано пам’яткою архітектури місцевого 
значення під назвою «Будинок банку (мур.)», охоронний номер 140258 
(старий номер 257-Вр).

Опис комплексу приміщень.
Двоповерхова будівля площею 554,4 м2: покрівля шиферна, стіни 

та фундамент цегляні. Посередині будівлю перетинає арочний про-
хід, над яким розташований балкон, що виходить на західну (головну) 
сторону фасаду. Балконна плита бетонна, огородження металеве. 
Дах протікає, всередині приміщень будівлі стеля від постійної вологи 
обвалюється, штукатурка на стінах обсипається, підлога в приміщен-
нях прогнила та провалюється, деякі приміщення засмічені, дерев’яні 
сходи прогнили та руйнуються.

Сарай площею 23 м2, сарай площею 6,2 м2 та вбиральня площею 
22,6 м2: стіни цегляні, покрівля шиферна.

Гараж площею 65,1 м2: стіни цегляні напівзруйновані.
У цілому приміщення засмічені, мають аварійний стан, потребують 

капітального ремонту і реставрації зовнішнього та внутрішнього оздо-
блення. Інженерні комунікації не працюють або частково відсутні.

Власник комплексу приміщень – Управління державної казначей-
ської служби України у Сватівському районі Луганської області (сві-
доцтво на право власності САЕ № 902329 від 28.12.2012 видане на 
підставі рішення Сватівської міської ради від 11.12.2012 № 276).

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: 

площа земельної ділянки: 0,0647 га, кадастровий номер: 
4424010100:24:076:0080, цільове призначення: для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого са-
моврядування.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 19 грудня 2019 року.
Час проведення аукціону встановлюється електрон ною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електрон них аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додат-
кових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами) (далі – Порядок).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електрон ній торго-
вій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електрон ного майданчика, які мають право ви-
користовувати електрон ний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з 
умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукці-
онних пропозицій): 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 по-
дання цінових пропозицій: встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу 
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 для:
аукціону з умовами – 326 188,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 163 094,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 163 094,47 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вар-

тість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 32 618,89 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16 309,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 16 309,47 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Приватизація об’єкта малої приватизації, окремого майна – комп-

лексу приміщень у складі: нежитлова будівля загальною площею 
554,4 м2, сарай загальною площею 23 м2, сарай загальною площею 
6,2 м2, вбиральня загальною площею 22,6 м2, гараж загальною пло-
щею 65,1 м2 за адресою: Луганська обл., Сватівський р-н, м. Сватове, 
вул. Державна, 9 здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – За-
кон) та Порядку.

Покупець має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 
Закону.

Умови продажу:
1. Укладення переможцем аукціону протягом 15 (п’ятнадцяти) 

днів після оприлюднення результатів аукціону з відповідним орга-
ном охорони культурної спадщини попереднього договору про укла-
дення в майбутньому охоронного договору на пам’ятку нежитлову 
будівлю загальною площею 554,4 м2 з викладенням його істотних 
умов, у тому числі щодо цільового використання пам’ятки, робіт, 
які майбутній власник зобов’язується провести на пам’ятці з метою 
утримання її в належному стані (ст. 18 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини»).

2. Власник пам’ятки не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів 
від дати державної реєстрації права власності на об’єкт приватиза-
ції зобов’язаний укласти охоронний договір на пам’ятку культурної 
спадщини відповідно до Порядку укладення охоронних договорів на 
пам’ятки культурної спадщини, затвердженого Постановою від 28 
грудня 2001 р. № 1768, зі змінами.

3. Власнику пам’ятки забороняється передавати цю пам’ятку у 
володіння, користування чи управління іншій особі без погодження 
відповідного органу охорони культурної спадщини (ст. 18 Закону 
України «Про охорону культурної спадщини»).
4. Додаткова інформація

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

Рахунки для внесення операторами електрон них майдан-
чиків реєстраційних, гарантійних та внесків потенційних по-
купців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

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

України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № 37189001022001 (для перерахування реєстраційного 

внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Рахунок № 37315068022001 (для перерахування гарантійного 

внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Legal entity: REHIONALNE VIDDILENNIA FONDU DERZHAVNOHO 

MAINA UKRAINY PO KHARKIVSKII, DONETSKII TA LUHANSKII 
OBLASTIAKH

Enterprise code: 43023403
Currency of account EUR
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT- 

BNPAFRPP
Currency of account USD
Account number: 25206763799300
Bank name: JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Bank code: 351005
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK») 07205696 UKRSIBBANK 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New York, 

USA SWIFT-BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, 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 приватизації: Луганська обл., Сватів-
ський р-н, м. Сватове, вул. Державна, 9.

Організатор аукціону: Регіо наль не відділення Фонду державно-
го майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 
Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html, тел. (057) 700-03-14.

Час роботи відділу приватизації, управління державним майном 
та корпоративними правами Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Луганській області – з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Телефон для довідок (06452) 4-23-68, адреса ел.пошти: 
marinkova_09@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реа-
лізації повноважень у Луганській області Регіо наль ного відділення 
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Лу-
ганській областях від 07 листопада 2019 року № 13-189.

Унікальний код об’єкта в електрон ній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000124-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

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

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

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 261,89 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 630,94 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 630,94 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є по-

силання на вебсторінки 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.

м.КиЇВ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по м. Києву про проведення в електрон ній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Науково-технічний центр оцінки відповідності  
у будівництві «Будцентр»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Най ме ну вання підприємства:  h єдиний майновий комплекс 
державного підприємства «Науково-технічний центр 
оцінки відповідності у будівництві «Будцентр».
Місце зна хо дження: 02125, м. Київ, вул. Віталія Шимановсько-

го, 2/1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 30251613.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2019 – 

3 особи.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 71.20 Технічні ви-

пробування та дослідження.
Основними напрямами діяльності відповідно до Статуту є:
Організація, координація та проведення робіт (надання послуг) 

згідно з вимогами технічних регламентів в сферах будівництва, за-
стосування екологічного маркування, готельних послуг та інших;

створення організаційно-методичних, нормативних та інших до-
кументів з питань оцінки відповідності, підтвердження придатності 
тощо;

надання юридичним і фізичним особам інформаційних та інших 
послуг, які не пов’язані з оцінкою відповідності у будівельній галузі.

Основні показники господарської діяльності підприємства 
за останніх три роки та за останній звітний період

№
з/п Найменуванняпоказника 2016рік 2017рік 2018рік 9місяців

2019року
1 Балансовийприбуток(збиток)тис.грн (42,6) – (2,2) (19,7)
2 Величиначистогоприбутку,тис.грн (42,6) – (2,2) (19,7)
3 Вартістьактивів,тис.грн 529,6 533,4 260,6 666,7
4 Вартістьвласногокапіталу,тис.грн 13,1 13,1 10,9 8,8
5 Дебіторськазаборгованість,тис.грн,утому

числі:
дебіторськазаборгованістьзапродукцію,
товари,роботи,послуги

43,0 30,3 73,2 30,7

дебіторськазаборгованістьзарозрахунками
збюджетом

– – 8,7 5,3

іншапоточназаборгованість 12,1 59,7 3,8 –
6 Кредиторськазаборгованість,тис.грн

(ут.ч.прострочена)
516,5 520,3 249,7 675,5

До складу об’єкта входить: комп’ютерна техніка, меблі, інстру-
менти, прилади та інвентар.

Власні приміщення у підприємства відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка відсутня.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній торговій системі буде проведено 20 

грудня 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 аукціо-
ні 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 проведення електрон ного аукціону.



4 відомості
приватизації

20 листопада 2019 року № 47 (1275)

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підпри-
ємства «Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві 
«Будцентр» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку прове-
дення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 
(із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві 
«Будцентр» повинен відповідати вимогам, передбаченим  статтею 
8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

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

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових 
прав і обов’язків підприємства.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 182 100,00 гривень без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 91 050,00 гривень без 

ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 91 050,00 гривень без 
ПДВ.

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –18 210,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 105, 00 гривень (без 

урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 9 105, 00 гривень (без 
урахування ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 834, 60 гривень.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприєм-

ства «Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві 
«Будцентр» зобов’язаний забезпечити:

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи 
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести мі-
сяців з дня переходу до нього права власності;

погашення протягом шести місяців від дати переходу права 
власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати 
та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у 
розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний 
майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).
4. Додаткова інформація

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

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

України по м. Києву
Рахунок № UA718201720000037184000014093 (для перераху-

вання реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону 
розрахунків за придбаний об’єкт)

Рахунок № UA208201720000037316080114093 (для перерахуван-
ня гарантійного внеску).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ.

МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, 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 16.00 
за адресою: 02125, м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1. Теле-
фон: (044) 501 19 98, e-mail: cbm@cbm.kiev.ua. Відповідальна особа: 
Артанов Олександр Йосипович.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар 
Тараса Шевченка 50-Г, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/kyiv.html.

Телефон для довідок (044) 281-00-35.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по м. Києву від 12.11.2019 № 819.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000065-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 ка-

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 821,00 гривня;
аукціону із зниженням стартової ціни – 910,50 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 910,50 гривень.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання 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 м. Києву про проведення в електрон ній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Проектний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання підприємства:  h єдиний майновий 
комплекс державного підприємства «Проектний інститут 
«ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ».
Місце зна хо дження: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 83.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 16460790.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.09.2017 – 

2 особи.
Основні види діяльності: код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжи-

нірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консульту-
вання в цих сферах.

Основними напрямами діяльності відповідно до Статуту є:
виконання комплексних проектно-вишукувальних робіт для будів-

ництва, реконструкції та технічного переоснащення підприємств сіль-

ськогосподарської переробної промисловості в Україні та за її меж-
ами, а також розробки нормативно-методичних документів у галузі 
переробки продукції агропромислового комплексу та інших галузей 
народного господарства, та отримвання на цій основі прибутку.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому 
числі експортної (за наявності):

станом на 30.09.2017 – 132,7 тис. грн, у т. ч. експортної – 0,00 тис. грн;
станом на 30.09.2016 – 622,3 тис. грн, у т. ч. експортної – 0,00 тис. грн;
станом на 30.09.2015 – 1171,8 тис. грн, у т. ч. експортної – 0,00 тис. грн;

Основні показники господарської діяльності підприємства 
за останніх три роки та за останній звітний період

№
з/п Найменуванняпоказника Станомна

30.09.2015
Станомна
30.09.2016

Станомна
30.09.2017

1 Балансовийприбуток(збиток)тис.грн 220,4 205,6 131
2 Величиначистогоприбутку,тис.грн 20,4 2,4 -73,4
3 Рентабельність,% 0,0177 0,0038 -0,3561

4 Вартістьактивів,тис.грн 31,3 19,7 18,5
5 Вартістьвласногокапіталу,тис.грн 123,9 123,9 123,9
6 Дебіторськазаборгованість,тис.грн,утомучислі: 166,2 420,6 11,7

дебіторськазаборгованістьзапродукцію,товари,
роботи,послуги

139,8 420,6 11,7

дебіторськазаборгованістьзарозрахунками
збюджетом

0,00 2,4 0,00

іншапоточназаборгованість 0,00 0,00 186,9
7 Кредиторськазаборгованість,тис.грн

(ут.ч.прострочена)
5,7 145,4 1,9

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: комп’ютери, меблі 
і т.і, у підприємства відсутні власні приміщення.
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 20 грудня 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 аукціо-
ні 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 проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підпри-
ємства «Проектний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ» 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 додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприєм-
ства «Проектний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ» повинен відповідати 
вимогам, передбаченим  статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законо-
давством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний 
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє 
або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного 
майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подан-
ня та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встанов-
люється законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових 
прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування 
земельною ділянкою.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 118 600,00 гривень без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 59 300,00 гривень без 

ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 59 300,00 гривень без 
ПДВ.

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11 860,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 930,00 гривень (без ура-

хування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 5 930,00 гривень (без 
урахування ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 834 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу державного підприєм-

ства «Проектний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ» зобов’язаний за-
безпечити:

погашення протягом шести місяців від дати переходу права 
власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати 
та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у 
розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний 
майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).
4. Додаткова інформація

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

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

України по м.Києву
Рахунок № UA718201720000037184000014093 (для перераху-

вання реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону 
розрахунків за придбаний об’єкт)

Рахунок № UA208201720000037316080114093 (для перерахуван-
ня гарантійного внеску).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 
м. Київ.

МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, 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 16.00 
за адресою: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, 83. Телефон: (044) 
425-83-65, E-mail: pzp.kiev@gmail.com. Відповідальна особа: Зази-
бін Ігор Георгійович.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар 
Тараса Шевченка, 50-Г, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/kyiv.html.

Телефони для довідок (044) 281-00-35, 281-00-34.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по м. Києву від 12.11.2019 № 823.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000012-2.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 ка-

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 календарних днів;

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 186,00 гривень;
аукціону із зниженням стартової ціни – 593,00 гривні;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 593,00 гривні.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання 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 м. Києву про проведення в електрон ній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – адміністративної будівлі (літ. А) 
за адресою: м. Київ, вул. Генерала Тупікова, 17,  
що перебуває на балансі державного підприємства 
«Виробниче об’єднання «Київприлад»

1. Інформація про об’єкт приватизації

Най ме ну вання об’єкта: h  окреме майно – адміністративна 
будівля (літ. А) загальною площею 2142,3 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: 03058, м. Київ, вул. Тупікова, 17.
Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «Виробниче 

об’єднання «Київприлад», код за ЄДРПОУ 14309669, адреса: 03067, 
м. Київ, вул. Гарматна, 2.

Відомості про об’єкт: окрема 4-поверхова будівля з підвальним 
приміщенням загальною площею 2142,3 м2, рік побудови – 1957, 
фундамент – залізобетонний; стіни цегляні; покрівля – шифер; пе-
рекриття залізобетонне; підлога – керамічна плитка, паркет; право 
державної власності на об’єкт зареєстровано. Відповідно до договору 
оренди адміністративну будівлю передано в орендне користування 
до 06.06.2021 включно.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка за адресою: 
вул. Генерала Тупікова, 17 перебуває в постійному користуванні 
ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад» на підставі рішення вико-
навчого комітету Київської міської ради (КМДА).
2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній торговій системі буде проведено 

20 грудня 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 аукціо-
ні 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 проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального май-
на»; Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (із змінами).

Покупець окремого майна повинен відповідати вимогам, перед-
баченим  статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу 
покладаються на покупця.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 122 900,00 гривень без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 61 450,00 гривень без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 61 450,00 гривень без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –12 290,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 145,00 гривень (без 

урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 6 145,00 гривень (без 
урахування ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного 

законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлу-
атації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших 
правил щодо утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних 
норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони 
навколишнього природного середовища відповідно до нормативно-
правових актів та законодавства України;

укладений договір оренди від 06.07.2018 зберігає чинність (до 
06.06.2021) для нового власника приватизованого майна, а в разі 
якщо покупцем переданого в оренду об’єкта державного майна є 
орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким 
об’єкт оренди переходить у його власність.
4. Додаткова інформація

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

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

України по м. Києву
Рахунок № UA718201720000037184000014093
(для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA208201720000037316080114093
(для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкри-

тих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, 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 16.00 
за адресою: 03058, м. Київ, вул. Генерала Тупікова, 17. Телефон: 
456-48-60, E-mail: office@kievpribor.kiev.ua. Відповідальна особа: 
Зінов’єва Валентина Володимирівна.

Най ме ну вання організатора аукціону – Регіо наль не відділен-
ня Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, бульвар 
Тараса Шевченка, 50-Г, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/kyiv.html.

Телефони для довідок: (044) 281-00-23, 281-00-35.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по м. Києву від 12.11.2019 № 821.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-03-18-000002-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни 30 ка-

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій 30 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 229,00 гривень;
аукціону із зниженням стартової ціни – 614,50 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 614,50 гривень.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання 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 м. Києву про проведення в електрон ній торговій системі 
продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – 
об’єкта соціально-культурного призначення – будинку 
культури загальною площею 960,8 м2 за адресою:  
м. Київ, вул. Виборзька, 82 (літ. А)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт соціально-культурного 
призначення – будинок культури загальною  
площею 960,8 м2.
Місце зна хо дження об’єкта: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 82 

(літ. А).
Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «Виробниче 

об’єднання «Київприлад», код за ЄДРПОУ 14309669, адреса: 03067, 
м. Київ вул. Гарматна, 2.

Відомості про об’єкт: об’єкт соціально-культурного призначення – 
будинок культури загальною площею 960,8 м2 (двоповерховий), рік 
побудови – 1961, фундамент – бетон; стіни цегляні; покрівля – ши-
фер; перекриття залізобетонне; підлога – лінолеум, керамічна плитка, 
паркет; право державної власності на об’єкт зареєстровано.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка за адресою: 
м. Київ, вул. Виборзька, 82 (літ. А) перебуває в постійному користу-
ванні ДП «Виробниче об’єднання «Київприлад» на підставі рішення 
виконавчого комітету Київської міської ради (КМДА).

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електрон ній торговій системі буде проведено 

20 грудня 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 аукціо-
ні 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 проведення електрон ного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення здій-
снюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна»; Порядку проведення електрон-
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-
культурного призначення повинен відповідати вимогам, передба-
ченим  статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу 
покладаються на покупця.

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 36 100,00 гривень без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 050,00 гривень без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 18 050,00 гривень без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 610,00 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 805,00 гривень (без ура-

хування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій – 1 805,00 гривень (без 
урахування ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного 

законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлу-
атації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших 
правил щодо утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних 
норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони 
навколишнього природного середовища відповідно до нормативно-
правових актів та законодавства України;

об’єкт соціально-культурного призначення може бути перепро-
фільований.

4. Додаткова інформація
Оператор електрон ного майданчика здійснює перераху-

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

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

України по м. Києву
Рахунок № UA718201720000037184000014093
(для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок №UA208201720000037316080114093
(для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 

м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 19030825
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: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за адресою: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 82 (літ. А). Телефон: 
456-48-60, E-mail: office@kievpribor.kiev.ua. Відповідальна особа: 
Зінов’єва Валентина Володимирівна.

Най ме ну вання особи організатора аукціону – Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна України по м. Києву, м. Київ, 
бульвар Тараса Шевченка, 50-Г, адреса, адреса веб-сайта: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/kyiv.html.

Телефон для довідок: (044) 281-00-35.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіо наль ного відділення Фонду 
державного майна України по м. Києву від 12.11.2019 № 825.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публі-
кації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електрон ній 
торговій системі: UA-AR-P-2019-03-18-000001-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 ка-

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

крокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 361,00 гривня;
аукціону із зниженням стартової ціни – 180,50 гривень;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 180,50 гривень.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є по-

силання 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.

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 ВІН НиЦЬКІЙ та ХМЕЛЬНиЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

№
з/п

Назваоргану
управління

Балансоутримувач
(кодзаЄДРПОУ,назва,юридичнаадреса,контактнийтелефон)

Даніпрооб’єкт,щодоякогонадійшлазаявапрооренду

найменування реєстровийномермайна місцезнаходження загальна
площа,м2

вартістьмайназане-
залежноюоцінкою,грн

максимальномож-
ливийстрокоренди метавикористання

1 Міністерство
освітиінауки
України

33880119,Кам’янець-ПодільськийколеджхарчовоїпромисловостіНаціо-
нальногоуніверситетухарчовихтехнологій,вул.Суворова,2,м.Кам’янець-
Подільський,Хмельницькаобл.,32300,тел.(03849)7-47-72

Частинаприміщенняна
1-муповерсіубудівлі
навчальногозакладу

– вул.Суворова,2,
м.Кам’янець-Поділь-
ський,Хмельницькаобл.

1,0 6414,00 2роки11місяців Наданняпослугзфотокопіюваннятапідготовкидокументів

2 Міністерство
оборониУкраїни

35123573,ВінницькафіліяКонцерну«Військторгсервіс»,вул.Ширшова,
16,м.Вінниця,21009,тел.(0432)27-15-32

Приміщенняна1-мута
2-муповерхахбудівлі
їдальні

33689922.14.АААААЖ705 вул.Майборського,10,
м.Хмельницький,29006

177,4 514150,00 2роки11місяців Наданняритуальнихпослугнаплощіпершогоповерху–
19,4м2тарозміщенняїдальні,щонездійснюєпродажтова-
рівпідакцизноїгрупи,наплощідругогоповерху–158,0м2

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

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

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

№
з/п

Назваоргану
управління

Балансоутримувач
(кодзаЄДРПОУ,назва,юридичнаадреса,контактнийтелефон)

Даніпрооб’єкт,щодоякогонадійшлазаявапрооренду

найменування реєстровийномер
майна місцезнаходження загальна

площа,м2
вартістьмайназанеза-

лежноюоцінкою,грн
максимальноможли-

вийстрокоренди метавикористання

1 Державнаслужба
статистикиУкраїни

02360576,ГоловнеуправліннястатистикиуЗапорізькійобласті,
69002,м.Запоріжжя,просп.Соборний,75,тел.(061)787-50-52

Нежитловеприміщення№26першоготадру-
гогоповерхівбудівлі(Літ.А-11)

02360576.31.АААДЕЕ919 м.Запоріжжя,просп.Соборний,75 377,3 2153183,00 5років Розміщеннягромадського
об’єднання

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги,  50, Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Запорізькій області Регіо наль ного відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в 
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням най ме ну вання об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить кон-
курс 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, ЧЕРКАСЬКІЙ та  ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№
з/п

Назваоргану
управління

Балансоутримувач
(кодзаЄДРПОУ,назва,юридичнаадреса,контактнийтелефон)

Даніпрооб’єкт,щодоякогонадійшлазаявапрооренду

найменування реєстровий
номермайна місцезнаходження загальна

площа,м2
вартістьмайназанеза-

лежноюоцінкою,грн
максимальноможли-

вийстрокоренди метавикористання

1 Міністерство
оборониУкраїни

08259275,ДержавнепідприємствоМіністерстваоборониУкраїни«Київськеуправліннямеханізаціїі
будівництва»,вул.Бориспільська,181,м.Київ,тел.(044)566-85-93

Цехстолярний – вул.Смілянська,125,
м.Черкаси

625,95 719100,00 2роки364дні Розміщеннявиробництва–іншеви-
користаннямайна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта та пакети документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублі-
кування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 308 , м. Черкаси, Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіо наль ного відділення Фонду по Київській, Черкаській  та 
Чернігівській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна».

Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№
з/п

Назваоргану
управління

Балансоутримувач
(кодзаЄДРПОУ,назва,юридичнаадреса,контактнийтелефон)

Даніпрооб’єкт,щодоякогонадійшлазаявапрооренду

найменування реєстровийномермайна місцезнаходження загальна
площа,м2

вартістьмайназанеза-
лежноюоцінкою,грн

максимальномож-
ливийстрокоренди метавикористання

1 Міністерствоосвіти
інаукиУкраїни

00729149,Прилуцькийагротехнічнийколедж,17500,Чернігівськаобл.,
м.Прилуки,вул.Київська,178,тел.(04637)3-20-50

Частинадахубудівлігурто-
житку№1

04718013.1.БЕШСНП789 Чернігівськаобл.,м.Прилуки,
вул.Київська,180

10,0 101330,80 2роки364дні Розміщенняобладнаннябазовоїстанції
мобільного(стільникового)зв’язку

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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), Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіо наль ного відділення Фонду  по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. 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 ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛиНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Назваоргану
управління

Балансоутримувач
(кодзаЄДРПОУ,назва,юридичнаадреса,контактнийтелефон)

Даніпрооб’єкт,щодоякогонадійшлазаявапрооренду

найменування реєстровийномер
майна

місцезнахо-
дження

загальна
площа,м2

вартістьмайназанеза-
лежноюоцінкою,грн

максимальноможли-
вийстрокоренди метавикористання

1 Міністерствообо-
рониУкраїни

38076799,Філія«ЛьвівськафіліяКонцерну«Військторгсервіс»,
м.Львів,вул.Плугова,12а,тел.253-24-64

Нежитловабудівлявиробничого
будинку«Ж-1»

33689922.15.АААААЖ270 м.Львів,вул.
Личаківська,150

853,0 2175000,00
станомна31.08.2019

2роки364дні Розміщеннямайстерень,щоздійснюютьтехнічнеобслуго-
вуваннятаремонтавтомобілів

2 Державнаслужба
статистикиУкраїни

02361400,ГоловнеуправліннястатистикиуЛьвівськійобласті,просп.
В’ячеславаЧорновола,4,м.Львів,79019,тел.(032)258-59-93

Вбудованенежитловеприміщен-
ня№50ана2-муповерсібудівлі

02361400.1.АААДЕЖ043 м.Львів,просп.
Чорновола,4

12,6 194600,00
станомна31.08.2019

2роки364дні Розміщеннясуб’єктагосподарювання,щоздійснюєпроектні,
проектно-вишукувальні,проектно-конструкторськіроботи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіо наль не відділення Фонду по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях. 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».
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Управління забезпечення реалізації повноважень у  ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№
з/п

Назваоргану
управління

Балансоутримувач
(кодзаЄДРПОУ,назва,юридичнаадреса,

контактнийтелефон)

Даніпрооб’єкт,щодоякогонадійшлазаявапрооренду

найменування реєстровийномер
майна місцезнаходження загальна

площа,м2
вартістьмайназане-

залежноюоцінкою,грн
максимальномож-
ливийстрокоренди метавикористання

1 Державнаказначей-
ськаслужбаУкраїни

37720989,Управліннядержавноїказначейськоїслужби
вІршавськомурайоніЗакрпатськоїобласті,м.Іршава,
вул.Шевченка,40,тел.(03144)2-30-50

Частинавбудованогоприміщен-
ня(поз.4)1-гоповерхуадмін-
будинкуліт.А

37720989.1.АААГБГ685 Закарпатськаобл.,м.Ір-
шава,вул.Шевченка,40

4,5 27342,00 2роки11місяців Розміщення:торговельногооб’єктазпродажуканцтоварів–
3,5м2;ксерокопіювальноїтехнікидлянаданнянаселенню
послугзксерокопіюваннядокументів–1,0м2

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 Регіо наль ного відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. 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 ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Назваоргану
управління

Балансоутримувач
(кодзаЄДРПОУ,назва,юридичнаадреса,контактнийтелефон)

Даніпрооб’єкт,щодоякогонадійшлазаявапрооренду

найменування реєстровийномер
майна місцезнаходження загальна

площа,м2
вартістьмайназане-

залежноюоцінкою,грн
максимальномож-
ливийстрокоренди метавикористання

1 Міністерствоосвіти
інаукиУкраїни

38324128,ВідокремленийструктурнийпідрозділПолтавськийколеджнафтиігазуПолтавськогонаціональноготех-
нічногоуніверситетуіменіЮріяКондратюка,вул.Грушевського,2а,м.Полтава,тел./факс63-81-48

Частинанежитлового
приміщення

38324128.8РГЯГУП054 вул.Грушевського,
2а,2а,м.Полтава

2,0 21800,00 2роки11місяців Розміщеннябан-
комата

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою:  м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. 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 РІВНЕНСЬКІЙ  та ЖиТОМиРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

Управління забезпечення реалізації повноважень у  ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№
з/п Назваорганууправління

Балансоутримувач
(кодзаЄДРПОУ,назва,юридичнаадреса,

контактнийтелефон)

Даніпрооб’єкт,щодоякогонадійшлазаявапрооренду

найменування реєстровийномер
майна місцезнаходження загальна

площа,м2
вартістьмайназанезалеж-
ноюоцінкоюбезПДВ,грн

максимальномож-
ливийстрокоренди метавикористання

1 Міністерствоосвіти
інаукиУкраїни

02543584,Центрпрофесійно-технічноїосвітим.Житомира,
вул.Селецька,5,м.Житомир,тел.5-11-22

Нежитловіприміщенняна1-муповерсі
будівліспортзалу

02543584.1.АААБИБ796 м.Житомир,вул.Троя-
нівська,5

290,0 850472,00 2роки364дні Заняттяспортом(погодиннозгіднозгра-
фіком,погодженимбалансоутримувачем)

2 РВФДМУпоРівненській
таЖитомирськійобластях

39337990,Благодійнийфонд«Об’єднанафундаціядослі-
дженнятавідродженняспадщиниПолісся»,вул.Жуйка,43

Захиснаспорудацивільногозахисту(ци-
вільноїоборони)сховище№20253

290759.2.ААБАГБ.653 м.Житомир,вул.Жуй-
ка,43

159,0 103350,00 2роки364дні Розміщенняскладськихприміщень

3 Міністерствоосвіти
інаукиУкраїни

05395894,Новоград-Волинськийпромислово-економічний
технікум,вул.Шевченка,38,м.Новоград-Волинський,
11700,тел.2-11-95

Приміщенняїдальні 05395894.1.АААБИД616 м.Новоград-Волинський,
вул.Шевченка,38

327,8 819500,00 2роки364дні Розміщенняїдальні,щонездійснюєпро-
дажтоварівпідакцизноїгрупи,унавчаль-
номузакладі

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20,Управління забезпечення реа-
лізації повноважень у Житомирській області Регіо наль ного відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях. 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 ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ та ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 

№
з/п

Назваоргану
управління

Балансоутримувач
(кодзаЄДРПОУ,назва,юридичнаадреса,контактнийтелефон)

Даніпрооб’єкт,щодоякогонадійшлазаявапрооренду

найменування реєстровийномермайна місцезнаходження загальна
площа,м2

вартістьмайназанеза-
лежноюоцінкою,грн

максимальномож-
ливийстрокоренди метавикористання

1 АТ«Укрзаліз-
ниця»

41149437,ВП«Маріупольськетериторіальнеуправління»філії«Центр
будівельно-монтажнихробіттаексплуатаціїбудівельіспоруд»АТ«Укрзаліз-
ниця»,87500,м.Маріуполь,пл.МічманаПавлова,10,тел.(0629)33-21-88

Частинанежитловоговбудованого
приміщеннягенераторної4-гоповерху
будівліпостуЕЦ

40075815.691.АААВАД241 Донецькаобл.,м.Ма-
ріуполь,площаМор-
вокзал,10

1,0 5500,00 2роки11місяців Розміщеннятехнічнихзасобівоперато-
рівтапровайдерівтелекомунікацій,які
надаютьпослугидоступудоІнтернету

2 Міністерство
юстиціїУкраїни

42250691,Державнепідприємство«ПідприємствоДержавноїкримінально-
виконавчоїслужбиУкраїни(№2)»,85200,Донецькаобл.,м.Торецьк,
вул.Херсонська,1,тел.(06247)4-03-38

Нежитловіприміщення1-гоповерху
будівлістолярногоцеху

08679818.1.АААКИБ061 Донецькаобл.,м.То-
рецьк,вул.Херсон-
ська,1

218,8 420700,00 2роки11місяців Наданняпослугзтеплопостачання
(іншевикористаннянерухомогомайна)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіо наль не відділення Фонду 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях. 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».

Управління забезпечення реалізації повноважень у  ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

№
з/п

Назваоргану
управління

Балансоутримувач
(кодзаЄДРПОУ,назва,юридичнаадреса,контактнийтелефон)

Даніпрооб’єкт,щодоякогонадійшлазаявапрооренду

найменування реєстровийномер
майна місцезнаходження загальна

площа,м2
вартістьмайназанеза-

лежноюоцінкою,грн
максимальномож-
ливийстрокоренди метавикористання

1 Державнаказначей-
ськаслужбаУкраїни

37858396,УправліннядержавноїказначейськоїслужбиУкраїниуСтаробільськомурайоніЛуган-
ськоїобласті,92700,Луганськаобл.,Старобільськийр-н,м.Старобільськ,вул.ВеликаСадова,
2,тел.(095)866-89-65

Нежитловаодноповерхова
будівля(інв.№10310049)

37858396.1.АААГБГ539 Луганськаобл.,м.Старо-
більськ,вул.ВеликаСадова,2

87,4 89842,00 2роки11місяців Розміщенняслужбово-
гоавтотранспорту

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, 
бульв. Дружби Народів, 32а, Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Регіо наль ного відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях. 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 м. КиЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№
з/п Назваорганууправління

Балансоутримувач
(назва,кодзаЄДРПОУ,юридичнаадреса,

контактнийтелефон)

Даніпрооб’єкт,щодоякогонадійшлазаявапрооренду

найменування реєстровийномермайна місцезнаходження
загаль-
напло-
ща,м2

вартістьмайна
занезалежною
оцінкою,грн

максимально
можливий

строкоренди
метавикористання

1 Державнеуправління
справами

05905668,Державневидавництво«ПресаУкраїни»Дер-
жавногоуправліннясправами,03047,м.Київ,просп.Пе-
ремоги,50,тел.(044)454-82-42,факс(044)454-81-04

Нерухомемайно–частинанежитловогоприміщенняСкладбумаги№2
(літ.«И»)

05905668.1.ААААЛЕ131 м.Київ,просп.
Перемоги,50

342,5 6280680,00
станомна
31.07.2019

2роки
11місяців

Розміщенняскладськогоприміщення

2 Міністерствоосвітиіна-
укиУкраїни

02125289,Київськийнаціональнийлінгвістичнийунівер-
ситет,03150,м.Київ,вул.ВеликаВасильківська,73,
тел.:(044)287-33-72,287-26-36,факс287-67-88

Нерухомемайно(7,5м2–частинатехнічногоповерхубудівлідлярозміщен-
няобладнання;3,0м2–частинадахубудівлідлярозміщення6антенно-
фідернихпристроївта15,32м2–длярозміщеннякабельноголотка)

– м.Київ,вул.Ла-
бораторна,5/17

25,82 205100,00
станомна
31.08.2019

2роки
11місяців

Розміщеннятехнічнихзасобівіантен
операторателекомунікацій,якінадають
послугирухомого(мобільного)зв’язку

3 Міністерстворозвитку
економіки,торгівліта
сільськогогосподарства
України

38516592,ДП«СПЕЦАГРО»,01001,м.Київ,вул.Хреща-
тик,24,тел.(044)279-60-44,факс279-58-66

Нерухомемайно–частинабоксу-гаражалітери«В» 38516592.2.МШИМУЕ1138 м.Київ,вул.Меха-
нізаторів,6

300,5 5113420,00
станомна
30.09.2019

2роки11
місяців

Розміщенняблагодійноїорганізаціїна
площі,щоневикористовуєтьсядляпро-
вадженняпідприємницькоїдіяльності

4 Міністерствоюстиції
України

41220556,Державнаустанова«Генеральнадирекція
Державноїкримінально-виконавчоїслужбиУкраїни»,
03110,м.Київ,вул.Святошинська,27,тел.407-61-38,
факс403-05-79

Нерухомемайно–частинанежитловогоприміщення(на1-муповерсі
адміністративноїбудівліліт.А)

41220556.1.ХХЕИБЧ001 04050,м.Київ,
вул.ЮріяІллєн-
ка,81

2,0 46568,00
станомна
31.08.2019

2роки11
місяців

Розміщеннябанкомата

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».

ІНфОРМАЦІя РЕГІО НАЛЬ НИХ ВІДДІЛЕНЬ фОНДУ

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях про проведення 
конкурсу на право укладення договору оренди  
державного майна

Орган, уповноважений управляти державним майном: Національ-
на поліція України.

Назва і місце зна хо дження органу, що проводить конкурс: Регіо-
наль не відділення Фонду державного майна України по Він ницькій та 
Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він ниця, вул. Гоголя, 10.
 Назва об’єкта та його місце зна хо дження: нежитлове вбудо-

ване приміщення площею 43,6 м2 на 1-му поверсі навчально-
го корпусу (літ. А), що знаходиться за адресою: 21020, м. Він ниця, 
вул. Генерала Арабея, 11 та перебуває на балансі Він ницького вищого 
професійного училища Департаменту поліції охорони.

Вартість об’єкта, визначена шляхом проведення на 31.08.2019 
незалежної оцінки, становить 306128,00 грн без урахування ПДВ.

Стартова орендна плата, визначена згідно із Методикою роз-
рахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 

оГолоШеННЯ про проведеННЯ коНкурсів На право ореНди майНа

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 
№ 786 (із змінами), за базовий місяць розрахунку – вересень 
2019 р. становить без ПДВ 2055,14 грн.

Гарантійний внесок становить шість стартових орендних плат 
у розмірі 12330,84 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунку та 
призначення платежу для сплати гарантійного внеску: одержувач – 
РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях; код за ЄДРПОУ 
одержувача: 42964094; р/р № 37312070056369; МФО 820172; банк: 
ДКСУ м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі 
у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 
43,6 м2 без ПДВ». Гарантійний внесок здійснюється шляхом пере-
рахування коштів на вказаний рахунок або шляхом надання банків-
ської гарантії.

Основні умови конкурсу:
мета використання – здійснення торгівлі продовольчими товара-

ми (крім товарів підакцизної групи); сплата гарантійного внеску, яка 
здійснюється шляхом перерахування коштів на вказаний рахунок або 
шляхом надання банківської гарантії; внесення переможцем конкур-
су протягом 10 (десяти) робочих днів від дати укладення договору 
оренди орендної плати за 6 (шість) місяців; своєчасна і в повному 
обсязі сплата орендної плати щомісяця до 15 числа; внесення за-
вдатку у розмірі орендної плати за базовий місяць оренди; ефективне 
використання об’єкта оренди відповідно до умов договору оренди; 
дотримання санітарних норм та належних умов експлуатації об’єкта 
оренди; забезпечення збереження об’єкта оренди та забезпечення 
заходів протипожежної безпеки об’єкта оренди; заборона передачі 

об’єкта оренди в суборенду; заборона приватизації об’єкта оренди; 
здійснення своєчасно та за власний рахунок капітального, поточного 
та інших видів ремонту об’єкта оренди без права компенсації; прове-
дення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди з дозволу орендодавця, 
за згодою ба лан со ут римувача і уповноваженого органу управління; 
неможливість компенсації невід’ємних поліпшень об’єкта оренди у 
разі припинення або розірвання договору оренди; страхування орен-
дованого майна протягом 10 робочих днів після укладення договору 
оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; компенсація переможцем 
конкурсу протягом 10 робочих днів з моменту підписання договору 
оренди, витрат на оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку.

У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання дого-
вору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається та 
перераховується до Державного бюджету України.

Гарантійний внесок протягом семи робочих днів з дня укладення 
договору оренди повертається всім учасникам конкурсу, крім пере-
можця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається 
згідно з вимогами Порядку проведення конкурсу на право оренди 
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 31.08.2011 № 906.

У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після 
останнього дня строку їх подання сплачений гарантійний внесок не 
повертається та перераховується до Державного бюджету України.

Основним критерієм визначення переможця є найбільший роз-
мір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання 
інших умов конкурсу.
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Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд 
комісії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі (якщо претендент вже подавав заяву 
про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після 
оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов 
конкурсу); документи, які передбачені наказом Фонду державного 
майна України від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку 
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору 
оренди майна, що належить до державної власності», зареєстро-
ваним в Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878 (із 
змінами); документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; 
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної 
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в 
день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

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 докумен-
та, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіре-
ність; завірену належним чином копію декларації про доходи або 
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) по-
даються у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки 
претендента.

Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів – за 3 
робочих дні до проведення конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, 
п’ятниця – до 16.00).

Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати, який не може 
бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в ін-
формації про проведення конкурсу, подаються учасниками конкурсу 
в окремому конверті у день проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено об 11.00 через 10 календарних днів 
після публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» 
у Регіо наль ному відділенні Фонду державного майна України 
по Він ницькій та Хмельницькій областях за адресою: 21018, 
м. Він ниця, вул. Гоголя, 10, у актовій залі.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу (0432) 67-52-17.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
про проведення конкурсу з використанням відкритості 
пропонування розміру орендної плати за принципом  
аукціону на право оренди державного майна

 Назва об’єкта: вбудовані нежитлові приміщення загальною 
площею 391,8 м2 магазину № 9 літ. А за адресою: Закарпатська 
обл., м. Мукачево, вул. Молодіжна (Героїв Ленінграда), 29, що пере-
буває на балансі Львівської філії Концерну «Військторгсервіс».

Орган управління майном – Міністерство оборони України.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою оренд-
ною платою за базовий місяць оренди – вересень 2019 року, 
що становить 17 968,19 грн (без ПДВ); сплата гарантійного внеску 
в розмірі шести стартових орендних плат – 107 809,14 грн (без ПДВ). 
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного 
внеску): одержувач коштів – Регіо наль не відділення ФДМУ по Львів-
ській, Закарпатській та Волинській областях; код ЄДРПОУ 42899921, 
р/р 37314031057855. Банк одержувача: Державна казначейська 
служба України, м. Київ, МФО 820172; призначення платежу: «Га-
рантійний внесок для участі в конкурсі на право оренди державного 
нерухомого майна площею 391,8 м2 за адресою: Закарпатська обл., 
м. Мукачево, вул. Молодіжна (Героїв Ленінграда), 29»; ефективне ви-
користання орендованого майна відповідно до мети використання: 
розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів підакцизної групи, – 259,5 м2, розміщення торговельного 
об’єкта з продажу тютюнових та алкогольних виробів – 45,4 м2, роз-
міщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів – 
30,0 м2, виробництво хліба та хлібобулочних виробів – 56,9 м2; термін 
дії договору оренди – 7 років; компенсація переможцем конкурсу 
витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта орен-
ди, протягом 5 робочих днів після дати укладання договору оренди; 
переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отриман-
ня проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто по-
вертає орендодавцю підписаний проект договору оренди; протягом 
місяця після підписання договору оренди внести завдаток у розмірі 
місячної орендної плати; своєчасно і у повному обсязі сплачувати 
орендну плату (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за 
звітним) з урахуванням індексу інфляції; продовження терміну дії до-
говору оренди нерухомого майна здійснюється згідно з чинним за-
конодавством; протягом 10 робочих днів після укладення договору 
застрахувати майно на користь блансоутримувача на суму, не меншу 
ніж його вартість за висновком про вартість, у порядку, визначеному 
законодавством; право орендодавця здійснювати контроль за ста-
ном, цільовим використанням об’єкта оренди; своєчасно здійсню-
вати 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; здійснювати витрати, пов’язані 
з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після 
підписання договору укласти з ба лан со ут римувачем орендованого 
майна договір про відшкодування витрат ба лан со ут римувача на утри-
мання орендованого майна, надання комунальних послуг орендарю, 
або безпосередньо з організаціями, що надають відповідні послуги; 
нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних 
мереж, пожежної безпеки і санітарії на орендованому майні згідно із 
законодавством; орендоване майно приватизації (викупу) оренда-
рем або третіми особами не підлягає; передача майна орендарем в 
суборенду заборонена; вартість невід’ємних поліпшень орендова-
ного майна, здійснених за згодою орендодавця, після припинення 
(розірвання) договору оренди компенсації не підлягає; здійснити 
нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору оренди 
за рахунок коштів орендаря.

У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця 
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної пла-
ти та перераховується до державного бюджету і ба лан со ут римувачу 
відповідно пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної 
плати та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів України від 04.10.1995 № 786.

У разі якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гаран-
тійний внесок підлягає поверненню протягом десяти календарних 
днів з дня затвердження списку учасників.

Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення 
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім пере-
можця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається:

у разі не підписання переможцем конкурсу протоколу відкритого 
засідання конкурсної комісії; якщо матеріали відкликані претенден-
том після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення 
переможцем конкурсу строку підписання договору оренди.

У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були засто-
совані санкції відповідно до законодавства.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбіль-
ший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення ви-
конання інших умов конкурсу.

Конкурс з використанням відкритості пропонування роз-
міру орендної плати за принципом аукціону буде проведено 
об 11.00 на 11-й календарний день після дати опублікування 
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в Управлінні 
забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях за адресою: Закарпатська обл., м. Ужго-
род, вул. Собранецька, 60, каб. 307.

У разі, якщо вказаний строк припадає на вихідний або святковий 
день, то конкурс буде проведено на наступний робочий день об 11.00.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурс-
ної комісії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; про-
позиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, 
пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день про-
ведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; інформацію 
про відсутність застосування санкцій відповідно до законодавства 
(у довільній формі за підписом керівника);

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повнова-

ження представника юридичної особи; засвідчені в установлено-
му порядку копії установчих документів; завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-
ку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство;

б) 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 у запечатаному конверті з надписом «На конкурс» з відбитком 
печатки претендента (за наявності) із зазначенням об’єкта оренди.

Кінцевий строк приймання пропозицій та документів від претен-
дентів на участь у конкурсі – за три робочих дні до дати проведення 
конкурсу.

Документи приймаються в Управлінні забезпечення реалізації по-
вноважень у Закарпатській області Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за адресою: 
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60. Кон-
тактний телефон (0312) 61-21-50.

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповнова-
жені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо 
розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному 
конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учас-
ників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 
хвилин до початку проведення конкурсу.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).

ОДЕСЬКАтаМиКОЛАЇВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Миколаївській області РВ ФДМУ по Одеській 
та Миколаївській областях про проведення конкурсу  
на право укладення договору оренди державного майна

 Назва та місце зна хо дження об’єкта оренди: державне нерухо-
ме майно – нежитлове приміщення площею 7,8 м2 за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2.

Ба лан со ут римувач: Державна фіскальна служба України.
Орган управління майном: Державна фіскальна служба України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 

31.08.2019 становить 26211 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць роз-

рахунку (вересень 2019 р.) становить 153,97 грн без ПДВ при 
використанні під розміщення торговельного об’єкта з продажу 
бланків, канцелярських товарів та надання послуг з ксерокопіюван-
ня документів.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною 
платою за базовий місяць оренди – вересень 2019 року, яка без ура-
хування ПДВ становить 153,97 грн.

2. Використання орендованого майна під розміщення торговель-
ного об’єкта з продажу бланків, канцелярських товарів, та надання 
послуг з ксерокопіювання документів.

3. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності 
на орендоване майно до третіх осіб.

4. Термін дії договору оренди – 1 рік.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (що-

місяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням 
індексу інфляції.

6. Внесення завдатку розміром не менше 6-місячної орендної 
плати протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди, 
який зараховується в рахунок плати за останні 6 місяців оренди.

7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов екс-
плуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, 
забезпечення пожежної безпеки.

8. Своєчасне виконання поточного ремонту за рахунок орендаря 
без компенсації витрат на їх здійснення.

9. Зобов’язання орендаря укласти протягом 15 робочих днів 
після підписання договору оренди з ба лан со ут римувачем дого-
вір про відшкодування витрат ба лан со ут римувача на утримання 
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, 
відшкодування податку на землю та нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки.

10. Страхування орендарем протягом 10 днів з дати укладення до-
говору оренди державного нерухомого майна на користь ба лан со ут-
римувача. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, 
щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

11. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення не-
залежної оцінки протягом 10 календарних днів від дати укладення 
договору оренди.

12. Внесення гарантійного внеску в розмірі шести стартових 
орендних плат (923,82 грн) шляхом перерахування коштів на ра-
хунок: р/р 37311082163735, в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Код ЄД-
РПОУ 43015722.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є макси-
мальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні 
виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації 
про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка 
стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкур-
су він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; документи, 
які підтверджують гарантійний внесок; 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 (у довільній формі); інформацію про 
засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повнова-

ження представника юридичної особи; посвідчені в установлено-
му порядку копії установчих документів; завірену належним чином 
копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довід-

ку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу 
про банкрутство;

б) 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 для участі у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру 
орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником кон-
курсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому непро-
зорому конверті (з написом «На конкурс» із зазначенням назви та 
місце зна хо дження об’єкта оренди), запечатаному печаткою учасника 
конкурсу (за наявності).

Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них прийма-
ються за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Управлінням забез-
печення реалізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по 
Одеській та Миколаївській областях, 6-й поверх, кімн. 37-38.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих 
дні до початку проведення конкурсу.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону відбудеться об 11.00 через 
20 календарних днів з дати публікації цієї інформації в конференц-
залі Управління забезпечення реалізації повноважень у Микола-
ївській області РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх.

Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у 
відділі орендних відносин (кімн. 24-27) Управління забезпечення ре-
алізації повноважень у Миколаївській області РВ ФДМУ по Одеській 
та Миколаївській областях або за тел.: (0512) 47-04-13, 47-04-11 в 
робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ПІДСУМКИ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про визначення переможця конкурсу з використанням 
відкритості пропонування розміру орендної плати 
за принципом аукціону на право оренди нерухомого 
державного майна, що відбувся 11.11.2019

Частина приміщення № 4.2.83, приміщення № 67-73, частина 
приміщення № 75 загальною площею 150,4 м2 на 4-му поверсі паса-
жирського термінала «D» (інв. № 47578), які розміщені за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебувають на балансі дер-
жавного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», пере-
можцем визнано – ПП «Сембі» (ідентифікаційний номер 32856221).

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про визначення переможця конкурсу з використанням 
відкритості пропонування розміру орендної плати 
за принципом аукціону на право оренди нерухомого 
державного майна, що відбувся 11.11.2019

Частина приміщення № 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі па-
сажирського термінала «D» (інв. № 47578); частина приміщення 
№ 278 площею 2,0 м2 на 2-му поверсі пасажирського термінала «D» 
(інв. № 47578); частина приміщення № 226 площею 2,0 м2 на 3-му 
поверсі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578), які розміщені 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт та перебувають на 
балансі державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Борис-
піль», вирішено укласти договір з єдиним учасником конкурсу – 
ТОВ «ПРАЙЗ БІЗНЕС» (ідентифікаційний номер 3105521416).

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях про підсумки конкурсів на право 
оренди нерухомого державного майна, що відбулися 29.10.2019

У зв’язку з відмовою переможців конкурсу від укладення договорів 
оренди державного нерухомого майна, а саме:

частини тамбура цокольного поверху площею 2,0 м2 та частини 
залу накопичення пасажирів першого поверху в напрямку в’їзд в 
Україну площею 2,0 м2 приміщення будівлі автовокзалу МАПП «Кра-
ковець», загальною площею 4,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яво-
рівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54, що перебувають 
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному 
управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС;

частини залу накопичення пасажирів першого поверху будівлі ав-
товокзалу міжнародного пункту пропуску для автомобільного тран-
спорту «Шегині» загальною площею 4,0 м2 за адресою: Львівська 
обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201, що перебуває 
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативно-
му управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС, на засіданні 
конкурсної комісії скасовано рішення про визначення переможців 
конкурсу, прийняте конкурсними комісіями 18.10.2019, та прийнято 
рішення про укладення договорів оренди з ТзОВ «ПРОФСЕРВ».

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях про підсумки конкурсу на право 
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 29.10.2019

У зв’язку з відмовою переможця конкурсу від укладення договору 
оренди державного нерухомого майна, а саме: частини холу будин-
ку вантажної дільниці поз. 5 МАПП «Рава-Руська» площею 2,0 м2 та 
частини холу будинку вантажної дільниці поз. 15 МАПП «Рава-Руська» 
площею 2,0 м2, загальною площею 4,0 м2 за адресою: Львівська 
обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28, що перебувають 
на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному 
управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС, на засіданні кон-
курсної комісії скасовано рішення про визначення переможця конкур-
су, прийняте конкурсною комісією 18.10.2019, та прийнято рішення 
про укладення договору оренди з ТзОВ «ПРОФСЕРВ».

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій 
та Луганській областях про підсумки конкурсу  
на право оренди державного майна

За результатами проведення конкурсу на право оренди держав-
ного майна: частини вестибуля (за техпаспортом кімн. № Д-9) пло-
щею 1,0 м2 на 1-му поверсі, частина вестибуля (за техпаспортом 
кімн. № Д-19) площею 1,0 м2 на 2-му поверсі 4-поверхового учбового 
корпусу, літ. «Д-4» та частина коридору (за техпаспортом кімн. № 16) 
площею 1,0 м2 на 1-му поверсі 6-поверхового учбового корпусу, літ. 
«И-6», загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Науки, 
14, що перебуває на балансі Харківського національного універси-
тету радіоелектроніки, регіо наль ним відділенням прийнято рішення 
визнати конкурс таким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю про-
позицій, які відповідають умовам конкурсу.

ІНфОРМАЦІя ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Харків про проведення конкурсу на право 
оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 
КЕВ м. Харків, адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місце зна хо дження: нежитлове при-

міщення будівлі № 144 загальною площею 6,8 м2 військового 
містечка № 172 за адресою: м. Харків, вул. Камишова, 129.
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Продовження додатка 3

фонд державного майна України повідомляє

Додаток 3 
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 11.11.2019 № 1099)

ПЕРЕЛІК 
окремого майна, що підлягає приватизації в 2019 році

Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

ОдноповерховаадміністративнабудівляАТЦ
площею45,7кв.м

Вінницькаобл.,
Козятинськийр-н,
с.ШирокаГребля,
вул.Заводська,4в

ТзОВ«Юзефо-
МиколаївськаАПК»,кодза
ЄДРПОУ31187853

Регіональневідділення
ФондупоВінницькій
таХмельницькійоб-
ластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Будівляпрохідноїліт.Азагальноюплощею
114,1кв.м.

м.Вінниця,
вул.Гонти,30

ПрАТ«Будмаш»,кодза
ЄДРПОУ1267863

Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Будівлялазнізприбудованоюкотельнеюза-
гальноюплощею261,3кв.м,щонеувійшла
достатутногокапіталуВАТ«Красносільський
цукровийзавод»

Вінницькаобл.,
Бершадськийр-н,
с.Красносілка,
вул.Заводська,10А

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Приміщеннялазніз№2-1по№2-7загальною
площею50,0кв.мвбудівліліт.«З,З1,з»,щоне
увійшлидостатутногокапіталуСВАТ«Комсо-
мольське»,кодзаЄДРПОУ05527692

Вінницькаобл.,
Козятинськийр-н,
с.Садове,вул.Бри-
гадна,7

ТОВ«АгромиріКо»,кодза
ЄДРПОУ05527692

Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Приміщенняїдальнізагальноюплощею
391,4кв.мвбудівліторговогокомплексуліт.
А,ут.ч.приміщення:наІповерсіз№14по
№33площею379,3кв.м;підвал№1площею
12,1кв.м,вхідниймайданчика,щонеувійшли
достатутногокапіталуВАТ«Ободівськийцукро-
вийзавод»,кодзаЄДРПОУ00371742

Вінницькаобл.,
Тростянецькийр-н,
с.НоваОбодівка,
вул.Призавод-
ська,24д

Новоободівськасільська
рада,кодза
ЄДРПОУ4331099

Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Приміщенняпобуткомбінатузагальноюплощею
261,4кв.мвбудівліторговогокомплексуліт.
А,ут.ч.приміщення:наІповерсіз№34по
№39площею139,4кв.м;наІІповерсіз№40
по№52площею122,0кв.м,вхіднімайданчики
а2,а4,сходиа3,щонеувійшлидостатутного
капіталуВАТ«Ободівськийцукровийзавод»,код
заЄДРПОУ00371742

Вінницькаобл.,
Тростянецькийр-н,
с.НоваОбодівка,
вул.Призавод-
ська,24д

Новоободівськасільська
рада,кодза
ЄДРПОУ4331099

Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Будівлялазнізагальноюплощею138,9кв.м,
щонеувійшладостатутногокапіталуСАТ
«Уладіввське»,кодзаЄДРПОУ00385649

Вінницькаобл.,
Літинськийр-н,
с.Журавне,вул.В.
Василевської,44

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Будівлялазнізагальноюплощею149,6кв.м,яка
підчасприватизаціїнеувійшладостатутногокапі-
талуКСП«Красне»,кодзаЄДРПОУ495154

Вінницькаобл.Він-
ницькийр-н,с.Мах-
нівка,вул.Фести-
вальна,29

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Нежитловібудівлі:корівникліт.«Е»,загальною
площею949,8кв.м;ваговаліт.«І»загальноюпло-
щею18,7кв.м;вбиральняліт.«О»загальноюпло-
щею6,8кв.м;склад-комораліт.«Р»,«Р1»,«Р2»,
«Р3»загальноюплощею436,1кв.м,якінеувійшли
достатутногокапіталуСВАТ«Колибабинське»,код
заЄДРПОУ118397

Вінницькаобл.,
Хмільницькийр-н,
с.Колибабинці,
вул.Колгоспна,1а

АПНВП«Візит»,кодза
ЄДРПОУ02129063

Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Нежитловевбудованеприміщення№58площею
25,3кв.мна1поверсідвоповерховоїадміні-
стративноїбудівлі,щонеувійшлодостатутного
капіталуЗАТВінницькийкущовийінформаційно-
обчислювальнийцентр,кодзаЄДРПОУ5521867

м.Вінниця,
вул.Хмельницьке
шосе,23

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Будівляклубу-їдальніліт.«А»,верандаліт.«а»,ве-
рандаліт.«а2»загальноюплощею116,6кв.м

Вінницька
обл.,Могилів-
Подільськийр-н,
с.Озаринці,вул.На-
бережна,39

ПрАТ«Могилів-
Подільськийкар’єр»,код

заЄДРПОУ05466814

Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід25.03.2019№298«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Підвальнеприміщеннягалереїтранспортування
цукрузагальноюплощею449,5кв.м

Вінницькаобл.,
Бершадськийр-н,
с.Красносілка,
вул.Заводська,12а

ТОВ«Автомобільна
компанія«Автотрейд-

сервіс»,кодзаЄДРПОУ
34481632

Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід25.03.2019№298«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Будівлялазнізагальноюплощею99,8кв.м Вінницькаобл.,
Літинськийр-н,
с.Іванівці,вул.Сло-
бідська,30

Тесівськасільськарада
ЛітинськогорайонуВін-
ницькоїобласті,кодза

ЄДРПОУ04326490

Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід25.03.2019№298«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Приміщенняколишньогоклубузагальноюплощею
237,6кв.мзобладнанням,щонеувійшлодоста-
тутногокапіталуВАТ«ЖмеринськеАТП10570»,код
заЄДРПОУ5460901

Вінницькаобл.,
м.Жмеринка,
вул.Асмолова,50

ТОВ«Альба-Трікс»,кодза
ЄДРПОУ33553089

Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід25.03.2019№298«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Будівлялазнізагальноюплощею174,7кв.м,
щонеувійшладостатутногокапіталуВАТ«Ско-
морошівськийцукровийзавод»,кодзаЄДРПОУ
00371771

Вінницькаобл.,
Оратівськийр-н,
с.Скоморошки,
вул.Централь-
на,12а

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоВінницькій
таХмельницькій
областях

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Будівлялазні(літ.А,А1,а)табудівляпральні
(літ.Б),щонеувійшлидостатутногокапіталуВАТ
«Завод«Автоелектроапаратура»,кодзаЄДРПОУ
00232489

Вінницькаобл.,
Тиврівськийр-н,
смтСутиски,
вул.Зарічна,38

ДочірнєпідприємствоВАТ
«Завод«Автоелектроапа-
ратура»,кодзаЄДРПОУ
34447269

Регіональневідділення
ФондупоВінницькій
таХмельницькійоб-
ластях

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Лініяелектромереж,щонеувійшладостатутного
капіталуВАТ«ВінницькеАТП–10555»

м.Вінниця,вул.Ва-
тутіна,10Б

ТОВ«Вінницяпроморенда»,
кодзаЄДРПОУ42042741

Регіональневідділення
ФондупоВінницькій
таХмельницькій
областях

НаказФондувід16.09.2019№929
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Приміщення№7-1площею17,1кв.мнатретьо-
муповерсівиробничогокорпусуліт.Т(В)

м.Вінниця,
вул.600-річчя,25

ТОВ«Вінницькийоптико-
механічнийзавод»,кодза

ЄДРПОУ23062707

Регіональневідділення
ФондупоВінницькій
таХмельницькій
областях

НаказФондувід23.09.2019№971
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Нежитловевбудованеприміщення,гараж№1,
літ.А,загальноюплощею41,8кв.мзоглядовою
ямоюліт.а

Вінницькаобл.,Бар-
ськийр-н,м.Бар,
вул.ГероївМайдану,
20,гараж№1

Управліннядержавної
казначейськоїслужби

УкраїниуБарськомурайоні
Вінницькоїобласті,кодза

ЄДРПОУ38027888

Державна
казначейськаслужба
України

НаказФондувід23.09.2019№971
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Будівлялазніліт.«А»,тамбурліт.«а»,загальною
площею178,3кв.мзґанкомліт.«а1»

Вінницькаобл.,Му-
рованокуриловець-
кийр-н,с.Дерешо-
ва,вул.Березова,8

Дерешівськасільськарада
Мурованокуриловецького
районуВінницькоїобласті,
кодзаЄДРПОУ20092228

(зберігач)

Регіональневідділення
ФондупоВінницькій
таХмельницькій
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Погріблітера«Б-1»,загальноюплощею39,7кв.м Хмельницькаобл.,
Летичівськийр-н,
смтЛетичів,вул.Ав-
топарківська,8

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Погріблітера«В-1»,загальноюплощею
39,1кв.м.

Хмельницькаобл.,
Летичівськийр-н,
смтЛетичів,вул.Ав-
топарківська,8

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Погріб,загальноюплощею113,8кв.м Хмельницькаобл.,
Летичівськийр-н,
смтЛетичів,вул.І.
Франка,33

ВАТ«Летичівськийагрегат-
нийзавод»,кодзаЄДРПОУ
901683

Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Погріб,загальноюплощею35,4кв.м Хмельницькаобл.,
Старосинявський
р-н,смтСтара
Синява,вул.Вату-
тіна,95

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Адмінбудинок(літ.А-1)площею146,0кв.мтаав-
тогаражі(літ.Б)площею68,8кв.м

Хмельницькаобл.,
Віньковецький
р-н,смтВіньківці,
вул.Гоголя,3

Головнеуправлінняста-
тистикиуХмельницькій
області,кодзаЄДРПОУ
02362894

Державнаслужбаста-
тистикиУкраїни

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Адмінбудинокзагальноюплощею250,9кв.м Хмельницькаобл.,
Чемеровецький
р-н,смтЧемерівці,
вул.Поплавсько-
гоП.,2

Головнеуправлінняста-
тистикиуХмельницькій
області,кодзаЄДРПОУ
02362894

Державнаслужбаста-
тистикиУкраїни

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Будівлявиробничихприміщеньліт.«Б»пло-
щею33,9кв.м,пожежнийрезервуар,зливна
каналізація

м.Хмельницький,
вул.ЯрославаМу-
дрого,11

Регіональнийофісводних
ресурсівуХмельницькій
області,кодзаЄДРПОУ
05446893

Державнеагентство
воднихресурсів
України

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Гаражзагальноюплощею18,0кв.м м.Хмельницький,
вул.ЯрославаМу-
дрого,11

Регіональнийофісводних
ресурсівуХмельницькій
області,кодзаЄДРПОУ
05446893

Державнеагентство
воднихресурсів
України

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Гаражзагальноюплощею32,0кв.м м.Хмельницький,
вул.ЯрославаМу-
дрого,11

Регіональнийофісводних
ресурсівуХмельницькій
області,кодзаЄДРПОУ
05446893

Державнеагентство
воднихресурсів
України

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Будівлявиробничихприміщеньліт.«З-1»загаль-
ноюплощею416,2кв.м

м.Хмельницький,
вул.ЮхимаСіцін-
ського,49

Регіональнийофісводних
ресурсівуХмельницькій
області,кодзаЄДРПОУ
05446893

Державнеагентство
воднихресурсів
України

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

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 11.11.2019 № 1099. 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

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до 
вимог чинного законодавства, становить 106,03 грн на місяць 
(без ПДВ).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання 
об’єкта:

найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого 
майна під розміщення магазину з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів підакцизної групи; компенсація орендодавцю податку 
за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компен-
сація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання 
ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку кому-
нальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення 
прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення 
зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням за-
вдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (ба-
зовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні 
три місяці оренди.

Конкурсна документація претендента подається в окремо запе-
чатаному конверті з відміткою «Конкурсна документація».

Кінцевий термін прийому документів на конкурс: по завершенні 20 
календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.

Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублі-
кування цієї інформації.

Телефони для довідок: (057) тел./факс 700-44-69; 050-135-79-34.

ІНФОРМАЦІЯ 
КЕВ м. Житомира ЗСУ про проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди нерухомого військового майна

Назва і місце зна хо дження органу, що проводить конкурс: КЕВ 
м. Житомира ЗСУ, адреса: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
 Назва об’єкта та його місце зна хо дження: частина нежитло-

вих приміщень сховища (інв. № 63) площею 391,8 м2 та части-
на нежитлових приміщень штабу (інв. № 46) площею 312,6 м2 
військового містечка № 2 за адресою: м. Житомир, вул. Покров-
ська, 99.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі 
звітом про незалежну оцінку на 28.02.2019 становить 686 157,00 
грн (без ПДВ), а саме: інв. № 63 – 398 260,00 грн, інв. № 46 – 
287 897,00 грн.

Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно 
до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
державного майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 
№ 786, становить 10 448,53 грн за базовий місяць – тра-
вень 2019 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні: 
15 % – під склад-майстерню, 18 % – під склад-магазин, 20 % – під 
гараж-майстерню), а саме: інв. № 63 – 6 000,52 грн, інв. № 46 – 
4 448,01 грн.

Ба лан со ут римувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство обо-

рони України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною 
платою за базовий місяць оренди – травень 2019 р., що становить 
10 448,53 грн (без ПДВ), а саме: інв. № 63 – 6000,52 грн, інв. № 46 – 
4448,01, але не нижчий ніж передбачено постановою Кабінету Міні-
стрів України від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями.

Умови проведення конкурсу:
1. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших 

видів ремонту орендованого майна.
2. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою 

пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаче-
ному екологічними нормами та правилами пожежної безпеки.

4. Забезпечити орендодавцю доступ до об’єктів оренди з метою 
перевірки його стану, відповідності напряму використання за цільо-
вим призначенням.

5. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хі-
мічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали 
і речовини в орендованих приміщеннях.

6. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встано-
вити прилади обліку енергопостачання, заключити прямі договори 
з постачальними організаціями.

7. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечу-
ється у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за 
перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній 
місяць оренди протягом 10 днів з моменту укладення договору, а у 
разі невнесення завдатку договір оренди розривається.

8. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без 
права на приватизацію орендованого майна.

9. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на подання ого-
лошення про відбір суб’єкта оціночної діяльності та проведення не-
залежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення ре-
зультатів конкурсу замовнику оцінки.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазна-
чені у п. 3.2 наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім 
того:

заяву про участь в конкурсі; документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії 
установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспро-
можність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, 
що щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання 
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон-
верті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в кон-
курсі по оренді».

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30 
днів з дня опублікування цієї інформації.

Конкурс відбудеться об 11.00 на 31-й календарний день 
(якщо він є робочим) з дня опублікування цієї інформації в КЕВ 
м. Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцо-
ва, 20.

Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Дон-
цова, 20 (кімн. 15).

Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних 
відносин КЕВ м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.
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Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Будівлівиробничихприміщеньліт.«Г-1»,«Д-2»,
«Е-1»загальноюплощею718,7кв.м

м.Хмельницький,
вул.ЮхимаСіцін-
ського,49

Регіональнийофісводних
ресурсівуХмельницькій
області,кодзаЄДРПОУ
05446893

Державнеагентство
воднихресурсів
України

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Будівляскладудляматеріалівліт.«В-1»загаль-
ноюплощею15,0кв.м

Хмельницькаобл.,
м.Старокостян-
тинів,вул.Івана
Франка,53

Регіональнийофісводних
ресурсівуХмельницькій
області,кодзаЄДРПОУ
05446893

Державнеагентство
воднихресурсів
України

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Будівляремонтноїмайстерніліт.«Г-1»загальною
площею751,2кв.м

Хмельницькаобл.,
м.Старокостян-
тинів,вул.Івана
Франка,53

Регіональнийофісводних
ресурсівуХмельницькій
області,кодзаЄДРПОУ
05446893

Державнеагентство
воднихресурсів
України

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Будівляскладудляматеріалівліт.«Д-1»загаль-
ноюплощею40,9кв.м

Хмельницькаобл.,
м.Старокостян-
тинів,вул.Івана
Франка,53

Регіональнийофісводних
ресурсівуХмельницькій
області,кодзаЄДРПОУ
05446893

Державнеагентство
воднихресурсів
України

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Будівляїдальні№1 Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг

ПАТ«Південнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,
кодзаЄДРПОУ00191000

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Будівляїдальні№18 Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Переяслівська

ПАТ«Південнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,
кодзаЄДРПОУ00191000

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля(будиноккотельної)літ.59
загальноюплощею920,4кв.мтатрубадимова
літ.58

Дніпропетровська
обл.,м.Павлоград,
вул.Харківська,15

ПРАТЗавод«Павлоград-
хіммаш»,кодзаЄДРПОУ
00217417

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівлязагальноюплощею484,3кв.м Дніпропетровська
обл.,м.Синельни-
кове,вул.Виконко-
мівська,179

Управліннясоціального
захистунаселенняСинель-
никівськоїрайонноїдер-
жавноїадміністрації,кодза
ЄДРПОУ25001414

Синельниківська
районнадержавна
адміністрація

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:резер-
вуардляводизфільтром№1;контрольно-
розподільчийпунктРПЗО10кВт;резервуар
дляводизфільтром№2,водопровіднанасосна
станція

Дніпропетровська
обл.,Петріківський
район,с.Єлизаве-
тівка,вул.Індустрі-
альна,5

ТОВ«Хлібзавод№3»,код
заЄДРПОУ34984708

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловіприміщення м.Дніпро,пр.
СергіяНігояна(пр.
Калініна),67

ПрАТ«Дніпровський
металургійнийзавод»,код
заЄДРПОУ05393056

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловібудівліускладі:нежитловабудівляліт.
А-1загальноюплощею374,8кв.м,нежитлова
будівляліт.Б-1загальноюплощею28,4кв.м,
сарайліт.В,навісиліт.Е,Д,огорожа№1-4,
6,споруда№5,мостіння№1,якіпідчаспри-
ватизаціїнеувійшлидостатутногокапіталуВАТ
«Дніпроважмаш»

м.Дніпро,вул.Діа-
мантна,8

Міськийцентрсоціальної
допомоги,кодзаЄДРПОУ
25542943

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля(добудовабудівлінасосної
станціїТСЦ),інв.№01000228

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Двінська,39,
приміщення1

ПрАТ«Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ
00190977

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля(добудовабудівліскладу
ТВГС),інв.№01000236

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Двінська,39,
приміщення2

ПрАТ«Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ
00190977

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля(будівляхолодильноїкамери
контейнерноготипу),інв.№01003261

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Двінська,111

ПрАТ«Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ
00190977

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля(будівлядлязберіганнятех-
нікиіінвентаряпідсобногогосподарства),інв.
№01003262

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Двінська,111

ПрАТ«Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ
00190977

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля(будівляуправлінняБМУ),інв.
№01002836

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Двінська,65А

ПрАТ«Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ
00190977

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля(боксипоремонтуавтомобі-
лів),інв.№01002837

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Двінська,65А

ПрАТ«Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ
00190977

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля(складзіслужбовимипри-
міщеннямипридеревообробномуцеху),інв.
№01002838

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Двінська,65А

ПрАТ«Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ
00190977

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля(столярнийцех),інв.
№01002839

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Двінська,65А

ПрАТ«Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ
00190977

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля(контрольнийпункт(будівля
відділуМТЗБМУ)),інв.№01002840

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Двінська,65А

ПрАТ«Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ
00190977

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля(будівляАБК),інв.
№01002841

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Двінська,65А

ПрАТ«Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ
00190977

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля(приміщеннядлязберігання
кисневихбалонів),інв.№01002611

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Лавочкіна,32а

ПрАТ«Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ
00190977

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Гараждлястоянкимашинінв.№01002609 Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Лавочкіна,32б

ПрАТ«Центральний
гірничо-збагачувальний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ
00190977

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівляліт.Азагальноюплощею
1086,0кв.м;замощенняІ,огорожа№1-2

Дніпропетровська
обл.,м.ЖовтіВоди,
вул.Хмельницько-
го,13

ДП«Східнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,
кодзаЄДРПОУ14309787

Міністерствоенерге-
тикитавугільноїпро-
мисловостіУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівляшвейноїдільницізагальною
площею1954,9кв.м

Дніпропетровська
обл.,м.ЖовтіВоди,
вул.БогунаІ.,4

ДП«Східнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,
кодзаЄДРПОУ14309787

Міністерствоенерге-
тикитавугільноїпро-
мисловостіУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Комплекснежитловихбудівельускладі:не-
житловабудівляліт.Азтамбуромліт.а;ґанком
літ.а1;навісомліт.а2загальноюплощею4107,3
кв.м;будівлятрансформатораліт.В;огорожа
№1;огорожа№2;хвіртка№3;ворота№4;ви-
мощенняліт.І

Дніпропетровська
обл.,м.ЖовтіВоди,
вул.Гагаріна,2

ДП«Східнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,
кодзаЄДРПОУ14309787

Міністерствоенерге-
тикитавугільноїпро-
мисловостіУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

13/25частиннежитловоїбудівліліт.Аплощею
494,7кв.мзестакадамиліт.аталіт.а1

Дніпропетровська
обл.,м.ЖовтіВоди,
вул.Промислова,9

ДП«Східнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,
кодзаЄДРПОУ14309787

Міністерствоенерге-
тикитавугільноїпро-
мисловостіУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Нежитловабудівляліт.Азагальноюплощею
279,3кв.м;вимощенняІ;огорожа№1;ворота
№2,3

Дніпропетровська
обл.,м.ЖовтіВоди,
вул.Вільхівська,2Б

ДП«Східнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,
кодзаЄДРПОУ14309787

Міністерствоенерге-
тикитавугільноїпро-
мисловостіУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Парникизагальноюплощею203,8кв.м м.Дніпро,пров.
Ялицевий,7-Б

ДП«Виробничеоб’єднання
Південниймашинобу-
дівнийзаводіменіО.М.
Макарова»,кодзаЄДРПОУ
14308368

Державнекосмічне
агентствоУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Теплицязагальноюплощею534,3кв.м м.Дніпро,пров.
Ялицевий,7-Б

ДП«Виробничеоб’єднання
Південниймашинобудів-
нийзаводіменіО.М.Ма-
карова»,кодзаЄДРПОУ
14308368

Державнекосмічне
агентствоУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Господарськийкорпусзагальноюплощею
262,9кв.м

м.Дніпро,пров.
Ялицевий,7-Б

ДП«Виробничеоб’єднання
Південниймашинобу-
дівнийзаводіменіО.М.
Макарова»,кодЄДРПОУ
14308368

Державнекосмічне
агентствоУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

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

Дніпропетровська
обл.,м.Павлоград,
вул.КорольоваСер-
гія,10б

ДП«Виробничеоб’єднання
Південниймашинобу-
дівнийзаводіменіО.М.
Макарова»Павлоградський
механічнийзавод,кодза
ЄДРПОУ14310170

Державнекосмічне
агентствоУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Червонийкуток(інв.№31559)загальноюпло-
щею32,4кв.м

Дніпропетровська
обл.,м.Павлоград,
вул.КорольоваСер-
гія,10б

ДП«Виробничеоб’єднання
Південниймашинобудів-
нийзаводіменіО.М.Ма-
карова»,Павлоградський
механічнийзавод,кодза
ЄДРПОУ14310170

Державнекосмічне
агентствоУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Механічнамайстерня(інв.№42655)загальною
площею44,0кв.м

Дніпропетровська
обл.,м.Павлоград,
вул.КорольоваСер-
гія,10б

ДП«Виробничеоб’єднання
Південниймашинобу-
дівнийзаводіменіО.М.
Макарова»Павлоградський
механічнийзавод,кодза
ЄДРПОУ14310170

Державнекосмічне
агентствоУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

СкладВРзагальноюплощею202,4кв.м Дніпропетровська
обл.,м.Павлоград,
вул.КорольоваСер-
гія,10б

ДП«Виробничеоб’єднання
Південниймашинобу-
дівнийзаводіменіО.М.
Макарова»Павлоградський
механічнийзавод,кодза
ЄДРПОУ14310170

Державнекосмічне
агентствоУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Гаражна2боксизагальноюплощею85,6кв.м Дніпропетровська
обл.,Межівський
район,смтМежова,
вул.ім.Грушевсько-
го,7а

УправлінняДержавної
казначейськоїслужби
УкраїниуМежівському
районіДніпропетровської
області,кодзаЄДРПОУ
37909010

Державнаказначей-
ськаслужбаУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Службовеприміщеннязагальноюплощею
634,4кв.м

Дніпропетровська
обл.,Широківський
район,смтШироке,
вул.Соборна,119

УправлінняДержавноїказ-
начейськоїслужбиУкраїни
уШироківськомурайоні
Дніпропетровськоїобласті,
кодзаЄДРПОУ36729624

Державнаказначей-
ськаслужбаУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Гаражзагальноюплощею40,6кв.м Дніпропетровська
обл.,Широківський
район,смтШироке,
вул.Соборна,119а

УправлінняДержавноїказ-
начейськоїслужбиУкраїни
уШироківськомурайоні
Дніпропетровськоїобласті,
кодзаЄДРПОУ36729624

Державнаказначей-
ськаслужбаУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Гаражзагальноюплощею28,0кв.м Дніпропетровська
обл.,Широківський
район,смт.Широке,
вул.Соборна,119а

УправлінняДержавноїказ-
начейськоїслужбиУкраїни
уШироківськомурайоні
Дніпропетровськоїобласті,
кодзаЄДРПОУ36729624

Державнаказначей-
ськаслужбаУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Сарайзагальноюплощею26,1кв.м Дніпропетровська
обл.,Широківський
район,смт.Широке,
вул.Соборна,119

УправлінняДержавноїказ-
начейськоїслужбиУкраїни
уШироківськомурайоні
Дніпропетровськоїобласті,
кодзаЄДРПОУ36729624

Державнаказначей-
ськаслужбаУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Господарськабудівляліт.Бплощею65,2кв.мта
гаражліт.Вплощею28,8кв.м

Дніпропетровська
обл.,Солонянський
район,смтСолоне,
вул.Гагаріна,22

Управліннядержавноїказ-
начейськоїслужбиУкраїни
уСолонянськомурайоні
Дніпропетровськоїобласті,
кодза
ЄДРПОУ37916143

Державнаказначей-
ськаслужбаУкраїни

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Групаінвентарнихоб’єктів:будинкидерев’яні
(мобільні)вкількостідвоходиниць,інв.
№№60056,60060;столибільярднівкількості
двоходиниць,інв.№№67111,67067;килимив
кількостідвоходиниць,інв.№№40612,940610;
підсилювач«Трембіта»,інв.№70356;кондиціо-
нерпобутовийБК-1500(МСЧ),інв.№913821;
верстакрейсмусовий,інв.№42501;верстак
фуговальний,інв.№42504;верстакстрічковий,
інв.№42505;верстаксверлильно-пазовий,інв.
№42630;верстакфрезерний,інв.№42636;вер-
стакторцовочний,інв.№42677;кранпідвісний,
інв.№45738

Дніпропетровська
обл.,м.Новомос-
ковськ,вул.Сучко-
ва,115

АТ«ІнтерпайпНовомос-
ковськийтрубнийзавод»,
кодза
ЄДРПОУ05393139

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Нежитловабудівля–кафе«Дворік»літ.А-1
(ускладіприбудовиліт.А’-1,навісівліт.а,а’,
огорожі№1,мостінняліт.І),загальноюплощею
138,9кв.м

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Гірників,36а

ПрАТ«Інгулецькийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,
кодзаЄДРПОУ00190905

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід25.03.2019№298«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Нежитловабудівля(будівлямайстереньдорож-
ньоїдільниці)

Дніпропетровська
обл.,м.Кривий
Ріг,вул.Черкасова,
107Д

ПрАТ«Північнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,
кодзаЄДРПОУ00191023

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід25.03.2019№298«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Будівлястанціїдегазаціїодягу
(інв.№10310037Г)

м.Дніпро,вул.Сто-
лєтова,21

АТ«ІНТЕРПАЙП
Нижньодніпровський
трубопрокатнийзавод»,
кодзаЄДРПОУ05393116

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Об’єктинерухомогомайнавнежитловійбудівліліт.
Г-2,асаме:вбудованеприміщеннягаража№3
площею39,0кв.м;вбудованеприміщеннягаража
№5площею40,8кв.м;нежитловіприміщення(2
поверх)загальноюплощею208,5кв.м;огорожа

м.Дніпро,вул.Во-
скресенська,15А

ДП«Укркольорпром»,кодза
ЄДРПОУ20242691

Міністерстворозвитку
економіки,торгівліта
сільськогогосподар-
стваУкраїни

НаказФондувід16.08.2019№825
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Об’єктинерухомогомайна,асаме:літ.А-2,а-1–
адміністративнабудівля,загальноюплощею
178,3кв.м;літ.Б-2–частинаадміністративної
будівлі:приміщенняпершогоповерху,позиції
19-23,загальноюплощею11,0кв.м,приміщення
другогоповерху,позиції1-4,загальноюплощею
86,0кв.м

м.Дніпро,вул.Ста-
рокозацька,34А

ДП«Укркольорпром»,кодза
ЄДРПОУ20242691

Міністерстворозвитку
економіки,торгівліта
сільськогогосподар-
стваУкраїни

НаказФондувід16.08.2019№825
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Будівляполіклінікиліт.А-2площею1195кв.м
(ут.ч.прибудовиліт.А’-1,літ.А"-1,тамбурліт.
а-1,огорожа№1-2,сходи№3,підпірнастіна
№4,мостінняліт.І-ІІІ),разомзгрупоюінвен-
тарнихоб’єктівукількості9одиниць,асаме:4
кондиціонериБК-1500(інв.№№30839-20842),3
люстри(інв.№№11813-11815),автоматгазводи
(інв.№22448),годинник«Електроніка-706»(інв.
№55070)

м.Дніпро,вул.Кок-
сохімічна,3

ПАТ«Дніпропетровський
трубнийзавод»,код
ЄДРПОУ05393122

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід16.09.2019№929
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Нежитловібудівлі(літ.Б-2–702,1кв.мразомз
прибудовамиліт.Б’-2,б-1,б’-1таганкамиліт.б,
б’;літ.В-1–76,2кв.м)

м.Дніпро,вул.Кок-
сохімічна,3

ПАТ«Дніпропетровський
трубнийзавод»,код
ЄДРПОУ05393122

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід16.09.2019№929
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Будівляконтрольно-пропускногопунктуліт.А-1
загальноюплощею32,1кв.мтанавісліт.А1

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Черкасова,85Ж

ПрАТ«ПівнічнийГЗК»,код
заЄДРПОУ00191023

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»
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Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Нежитловабудівля(будівляАБКасфальтногоза-
воду)літ.А-3загальноюплощею725,2кв.м(разом
зпідваломліт.підА-3,надбудовоюліт.надА-3,
сходамиліт.а,а1,балкономліт.а2)

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Черкасова,84Г

ПрАТ«ПівнічнийГЗК»,код
заЄДРПОУ00191023

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Нежитловабудівля(будівлязаправногопункту)літ.
А-1загальноюплощею31,6кв.м

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Черкасова,85Г

ПрАТ«ПівнічнийГЗК»,код
заЄДРПОУ00191023

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Нежитловабудівля(склад)літ.А-1загальноюпло-
щею131,5кв.м

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Черкасова,85З

ПрАТ«ПівнічнийГЗК»,код
заЄДРПОУ00191023

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Будівлягаражівліт.А-1загальноюплощею52,4
кв.м

Дніпропетровська
обл.,м.Кривий
Ріг,вул.Черкасова,
106Г

ПрАТ«ПівнічнийГЗК»,код
заЄДРПОУ00191023

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Нежитловабудівля(будівлямайстереньенергос-
лужби)літ.А-1загальноюплощею181,7кв.м

Дніпропетровська
обл.,м.Кривий
Ріг,вул.Черкасова,
106Д

ПрАТ«ПівнічнийГЗК»,код
заЄДРПОУ00191023

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Будівлябоксівгаражівліт.А-1загальноюплощею
101,8кв.м

Дніпропетровська
обл.,м.Кривий
Ріг,вул.Черкасова,
107Г

ПрАТ«ПівнічнийГЗК»,код
заЄДРПОУ00191023

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Нежитловабудівля(будівляпобутовихприміщень
вантажників)літ.А-1загальноюплощею121,8кв.
мтаґанокліт.а

Дніпропетровська
обл.,м.Кривий
Ріг,вул.Черкасова,
107Ж

ПрАТ«ПівнічнийГЗК»,код
заЄДРПОУ00191023

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Нежитловабудівля(комораГСМ)літ.А-1загаль-
ноюплощею12кв.м

Дніпропетровська
обл.,м.КривийРіг,
вул.Черкасова,107І

ПрАТ«ПівнічнийГЗК»,код
заЄДРПОУ00191023

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Нежитловабудівля(будівлявартовогопоста)літ.
А-1загальноюплощею96,3кв.м

Дніпропетровська
обл.,м.Кривий
Ріг,вул.Черкасова,
107К

ПрАТ«ПівнічнийГЗК»,код
заЄДРПОУ00191023

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Нежитловабудівля(гараж)літ.А-1загальноюпло-
щею658,5кв.м

Дніпропетровська
обл.,м.Кривий
Ріг,вул.Черкасова,
107М

ПрАТ«ПівнічнийГЗК»,код
заЄДРПОУ00191023

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Будівляінститутуліт.А-3,площею2457,9кв.м
(інв.№10007638);паркан(огорожаметалева)(інв.
№10007639),ускладі:паркан№1,хвіртка№2,
хвіртка№3,ворота№4,ворота№5;замощення
І,площею146кв.м(інв.№10009049);замощення
ІІ,площею929кв.м(інв.№10009050);тепловий
лічильникS-430(інв.№10007635);лічильник3-х
фазний«Дельта2010-08»(інв.№10007636)

Запорізькаобласть,
м.Запоріжжя,
вул.Вишневського,4

НЕК«Укренерго»,кодза
ЄДРПОУ00100227

Міністерствофінансів
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Гаражліт.Б,площею38,1кв.м Запорізькаобл.,
Оріхівськийр-н,
м.Оріхів,вул.Шев-
ченка,15а

Головнеуправліннястатис-
тикиуЗапорізькійобласті,
кодзаЄДРПОУ02360576

Державнаслужбаста-
тистикиУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Гаражліт.Б-1,площею16,1кв.м Запорізькаобл.,
м.Мелітополь,
вул.Бейбулатова,11

Головнеуправліннястатис-
тикиуЗапорізькійобласті,
кодзаЄДРПОУ02360576

Державнаслужбаста-
тистикиУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

1боксгаража,площею15,5кв.м,
зоглядовоюямою

Запорізькаобл.,
Пологівськийр-н,
м.Пологи,вул.Єд-
ності,24

Головнеуправліннястатис-
тикиуЗапорізькійобласті,
кодзаЄДРПОУ02360576

Державнаслужбаста-
тистикиУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Гаражліт.«Б»надвабоксиплощею95,0кв.м,з
оглядовимиямами

Запорізькаобл.,
Пологівськийр-н,
м.Пологи,вул.Єд-
ності,24

Пологівськарайонна
державнаадміністрація
Запорізькоїобласті,кодза
ЄДРПОУ02126354

Пологівськарайонна
державнаадміністрація
Запорізькоїобласті

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Будівляклубу,інв.№10001літ.А,площею
164,4кв.м

Запорізькаобл.,
Вільнянськийр-н,
с.Петро-Свистунове,
вул.Зачиняєва,25

ТОВ«Агрофірма«Жов-
тневий»,кодзаЄДРПОУ
00849103

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Будівляклубуліт.А,інв.№10002,
площею246,3кв.м

Запорізькаобл.,
Вільнянськийр-н,
с.Дніпровка,вул.Па-
торжинського,76

ТОВ«Агрофірма«Жов-
тневий»,кодзаЄДРПОУ
00849103

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Нерухомемайноускладі:складцементуліт.Лпло-
щею187,7кв.м;навісліт.Л1

Запорізькаобл.,
м.Запоріжжя,
вул.Південне
шосе,77а

ТОВ«МК–ПРОФІ»,код
заЄДРПОУ32340982
(орендар)

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Нерухомемайноускладі:складліт.А,площею
513,2кв.м;складліт.Б,площею143,6кв.м;склад
літ.В,площею391,8кв.м;замощенняІ;навісліт.
Е;вбиральняліт.Л

Запорізькаобл.,
м.Запоріжжя,
вул.Північне
шосе,45

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Нерухомемайноускладі:будівлявиробничаліт.
А,площею827,5кв.м;будівлямийкиліт.Б,пло-
щею39,0кв.м;будівлямайстерніліт.З,площею
74,9кв.м;будівляскладуліт.П,площею12,0кв.м;
будівляскладуліт.Р,площею15,4кв.м;будівля
складуліт.С,площею18,7кв.м;будівлямайстерні
літ.М,площею12,5кв.м;будівлягаражуліт.О,
площею52,8кв.м;будівлягаражуліт.У,площею
45,2кв.м;навісліт.Ш;ворота№1,3,6,7,8,9;за-
мощенняI;майданчикпідобладнання,2;оглядова
яма,4;вапняковаяма,5;паркан,11;будівляскладу
літ.Н,Т,Ч,Ю,Я

Запорізькаобл.,
м.Запоріж-
жя,вул.Космо-
дем’янськоїЗої,4

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Майноцехунапільногообладнання,ускладі: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;
блокочисткистічнихводзнакопичувальнимвідстій-
ником,літ.ІV;пристрійочисткипромисловихстічних
вод,літ.ІV;літ.И1,И2,И3;літ.V;кабельналінія10
кВт0,38/0,22;водопроводнімережі;літ.IX;між-
цеховітепловімережі;наружнімережіводопроводу
повторноговикористаннянапроммайданчику;літ.
М;підстанціятрансформаторнакомплексна;літ.VІІІ;
повітряно-кабельнаЛЕП10кВт;літ.Ч;літ.Ш;літ.Щ

Запорізькаобласть,
смтВеселе,вул.Ро-
боча,6

ПрАТ«Світлофор»,кодза
ЄДРПОУ00656551

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Прибудованенежитловеприміщенняплощею
61,4кв.м

Запорізькаобл.,
Пологівськийр-н,
м.Пологи,вул.Єд-
ності,24

Головнеуправліннястатис-
тикиуЗапорізькійобласті,
кодзаЄДРПОУ02360576

Державнаслужбаста-
тистикиУкраїни

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»

Адміністративнабудівляліт.А-2загальноюпло-
щею1089,1кв.м

м.Запоріжжя,
вул.Тополіна,39

ТОВ«ПРАВОВАКОМПАНІЯ
ЕКВІТАСЛЕКС»,кодза
ЄДРПОУ39505010

Регіональневідділення
ФондупоДніпропе-
тровській,Запорізькій
таКіровоградській
областях

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адреса
об’єкта

Назва
балансоут-
римувача
абозбері-

гача,
код

заЄДРПОУ

Орган
управління

НаказФонду,
якимоб’єкт
включенодо

перелікуоб’єктів,
щопідлягають
приватизації
(назва,дата,

номер)

Окремемайно,щонеувійшлодостатутногокапіталуПАТ«МОТОРСІЧ»укількостіп’ятнадцятьтисячшістсот
сімдесятчотириодиниці,асаме:

м.Запо-
ріжжя,
проспект
Моторо-
будівни-
ків,15

ПАТ
«МОТОР
СІЧ»,
кодза
ЄДРПОУ
14307794

Регіо-
нальне
відділення
Фондупо
Дніпропе-
тровській,
Запо-
різькійта
Кірово-
градській
областях

НаказФонду
від16.08.2019
№825«Про
внесеннязмін
донаказуФонду
від27.12.2018
№1637«Про
затверджен-
няпереліків
об’єктівмалої
приватизації,
щопідлягають
приватизації
в2019році»(із
змінами)»

Будівлі,споруди,передавальнімережіукількості39одиниць:
нежитловіприміщеннявбудівлікорпусу№2інв.№К001006,загальнаплоща5293кв.м;нежитло-
віприміщеннявбудівлікорпусу№2інв.№К001047,загальнаплоща3314,9кв.м;нежитловіпри-
міщеннявбудівлікорпусу№6інв.№К002002,загальнаплоща2967,2кв.м;нежитловіприміщення
вбудівлікорпусу№15інв.№К004001Д,загальнаплоща3802,7кв.м;нежитловіприміщеннявбу-
дівлікорпусу№15інв.№К004021Д,загальнаплоща2896,6кв.м;нежитловіприміщеннявбудів-
лікорпусу№29інв.№К009015,загальнаплоща105,8кв.м;нежитловіприміщеннявбудівлікорпу-
су№29інв.№К009039Д,загальнаплоща3414,4кв.м;нежитловіприміщеннявбудівлікорпусу№29
інв.№К009065,загальнаплоща92,1кв.м;нежитловіприміщеннявбудівлікорпусу№29інв.№К009158,
загальнаплоща166кв.м;нежитловіприміщеннявбудівлікорпусу№77інв.№К011000Д,загальнаплоща
3468,5кв.м;нежитловіприміщеннявбудівлікорпусу№15інв.№К014001,загальнаплоща563,2кв.м;
нежитловіприміщеннявбудівлікорпусу№15інв.№К014021,загальнаплоща1225,3кв.м;нежитлові
приміщеннявбудівлікорпусу№15інв.№К014065,загальнаплоща172,3кв.м;нежитловіприміщення
інв.№К592011вбудівлікорпусу№4,загальнаплоща5417,6кв.м;нежитловіприміщеннявбудівлікорпусу
№4інв.№К592037,загальнаплоща4460,8кв.м;

Контейнер-вагончик(пересувний),інв.№328157;Каналізаціятелефонноїмережіколодязістаціонарні,
інв.№П365012;Каналізаціятелефонноїмережіколодязівеликоготипу,інв.№П366012;Каналізаціятеле-
фонноїмережіколодязімалоготипу,інв.№П367012;Установкадлявипробуваньвиробівзнаддувом,
інв.№326271;Установкадлявипробуваньвиробівзнаддувом,інв.№326272;КабельналініявідК6доК18,
інв.№П265015;КабельналініявідК2доК2,інв.№П269015;ПовітряпровідвідК18доК76,інв.№П310014;
Охоронізаходи,інв.№К929076;Трубопровідвпрохіднийканалвідтепловоїкамери2КЛдокорпусу59,
інв.№П186014;ПрохіднийканалвідточкиБдоколодця2КЛ,інв.№П188014;Прохіднийканалвідточки
ДдоточкиР,інв.№П190014;КабельналініявідЦРПЦ25,інв.№П233015;КабельналініявідК16доК43,
інв.№П247015;ПовітряпровідвідК12наЦ25-28,інв.№П286014;Повітряпровідвідколекторакомпресорної
докорпусу2,103,інв.№П296014;ПовітряпровідК84Ц14,інв.№П306014;Лініязв’язкувідШР413доК9Б,
інв.№П443012;Лініязв’язкувідК8доК42,інв.№П475012;ЗовнішнійгосппротипожежнийводопровідК4,
інв.№П527014;ЗовнішнімережіелектропостачанняК4,інв.№П534015;Трубопроводивпрохідномуканалі
К52,інв.№П577014;ЗовнішнімережіелектропостачанняК103,інв.№П643015

Транспортнізасобитазапаснічастинидонихукількості221одиниця:
інв.№9079183;інв.№321416;інв.№321417;інв.№321595;інв.№321596;інв.№329074;
інв.№339999;інв.№340000;інв.№340217;інв.№341015;інв.№9090001;інв.№9090018;
інв.№9090020;інв.№9090071;інв.№9090098;інв.№9092002;інв.№9092003;інв.№9092031;
інв.№9092041;інв.№9092048;інв.№9092140;інв.№9092177;інв.№9093876;інв.№9095210;
інв.№9099877;інв.№9070011;інв.№325881;інв.№333154;інв.№333155;інв.№333156;
інв.№333157;інв.№333158;інв.№333192;інв.№333950;інв.№9080007;інв.№9080008;
інв.№9080089;інв.№9080170;інв.№9080174;інв.№9080690;інв.№9080727;інв.№9081092;
інв.№9081670;інв.№9082290;інв.№9082761;інв.№9082814;інв.№9084074;інв.№9084718;
інв.№9085740;інв.№9086535;інв.№9087670;інв.№9088259;інв.№9089206;інв.№9089873;реєстра-
ційнийномерАР1704АА,інв.№306426;реєстраційний№1305ЯХ,інв.№9005605;державнийномерний
знакТ4680ЗС,інв.№306344;державнийномернийзнакТ0340ЗС,інв.№306355;державнийномерний
знакТ0240ЗС,інв.№306359;державнийномернийзнакТ4681ЗС,інв.№314279;державнийномерний
знакТ0485ЗС,інв.№317803;державнийномернийзнакТ0566ЗС,інв.№318966;державнийномерний
знакТ4691ЗС,інв.№320179;державнийномернийзнакТ0334ЗС,інв.№322204;державнийномерний
знакТ1007ЗС,інв.№322205;державнийномернийзнакТ0468ЗС,інв.№322285;державнийномерний
знакТ4678ЗС,інв.№322332;державнийномернийзнакТ0484ЗС,інв.№323110;державнийномерний
знакТ2043ЗС,інв.№323112;державнийномернийзнакТ0649ЗС,інв.№323115;державнийномерний
знакТ1010ЗС,інв.№323117;державнийномернийзнакТ0543ЗС,інв.№323118;державнийномерний
знакТ2045ЗС,інв.№323120;державнийномернийзнакТ0540ЗС,інв.№323126;державнийномерний
знакТ0562ЗС,інв.№323129;державнийномернийзнакТ4676ЗС,інв.№324433;державнийномерний
знакТ0339ЗС,інв.№324434;державнийномернийзнакТ4675ЗС,інв.№324435;державнийномерний
знакТ4674ЗС,інв.№325369;державнийномернийзнакТ0492ЗС,інв.№326447;державнийномерний
знакТ4672ЗС,інв.№326629;державнийномернийзнакТ1041ЗС,інв.№328960;державнийномерний
знакТ0348ЗС,інв.№336727;державнийномернийзнакТ0473ЗС,інв.№336728;державнийномерний
знакТ0474ЗС,інв.№336730;державнийномернийзнакТ0475ЗС,інв.№336731;державнийномерний
знакТ0456ЗС,інв.№336732;державнийномернийзнакТ0345ЗС,інв.№336733;державнийномерний
знакТ0347ЗС,інв.№336734;державнийномернийзнакТ0568ЗС,інв.№336735;державнийномерний
знакТ0568ЗС,інв.№336737;

реєстраційний№2261ЗР,інв.№9002261;реєстраційнийномерТ1233ЗС,інв.№329531;номернийзнак
73-21ЗП,інв.№9007321;реєстраційнийномер0048ВТ,інв.№9004958;реєстраційнийномерАР1705АА,
інв.№333217;реєстраційний№0378ЗП,інв.№9000378;реєстраційнийномерАР6328ХТ,інв.№9000782;
реєстраційнийномерАР5843ХТ,інв.№9003706;реєстраційний№АР5726ХТ,інв.№9003708;реєстра-
ційний№02807НР,інв.№9004141;реєстраційний№АР3092ХХ,інв.№9004142;реєстраційнийномер
7701ЗЕ,інв.№9004953;реєстраційнийномерАР5844ХТ,інв.№9004984;реєстраційнийномерАР5048ХТ,
інв.№9005607;реєстраційнийномерАР8254ХТ,інв.№9005812;реєстраційний№02810НР,інв.№9006871;
реєстраційнийномер00058ВТ,інв.№9007562;реєстраційнийномерАР5381ХТ,інв.№9007889;номер-
нийзнак79-74ЗП,інв.№9007974;реєстраційнийномерАР7967ХТ,інв.№9007975;реєстраційнийномер
АР3450ХХ,інв.№9008854;номернийзнак0113-ЗПН,інв.№9020113;реєстраційнийномерАР6412АІ,
інв.№9025823;реєстраційнийномерАР1458ВТ,інв.№9029603;реєстраційнийномерАР9771ВМ,
інв.№9030044;реєстраційнийномерАР5179ВМ,інв.№9030045;реєстраційний№0691ЗПБ,інв.№9030691;
реєстраційний№0298ЗНР,інв.№9032106;реєстраційний№02987НР,інв.№9032137;номернийзнак
4347ЗПП,інв.№9034347;реєстраційний№4411ЗПП,інв.№9034411;реєстраційнийномерАР1459ВТ,
інв.№9038177;реєстраційний№06013ПЕ,інв.№903УКР1;реєстраційнийномерАР7056ВК,інв.№9040030;
реєстраційний№0166ЗПМ,інв.№9040166;реєстраційний№03748HP,інв.№9042036;реєстрацій-
нийномерАР2481СЕ,інв.№9046779;реєстраційнийномерАР5342СЕ,інв.№9046782;реєстраційний
№6881ЗПП,інв.№9046881;реєстраційнийномерАР7575ВМ,інв.№9050001;реєстраційнийномер
АР7828ВМ,інв.№9050032;реєстраційнийномерАР6361АО,інв.№9050063;реєстраційнийномерАР7870ВО,
інв.№9050065;реєстраційнийномерАР9378ВМ,інв.№9050413;реєстраційний№0595ЗНР,інв.№9050980;
реєстраційнийномерАР9015ВЕ,інв.№9051093;реєстраційнийномерАР9053ВМ,інв.№9051196;реє-
страційнийномерАР5277ВО,інв.№9051375;реєстраційнийномерАР4828ВК,інв.№9052068;реє-
страційнийномерАР9306ВМ,інв.№9052320;реєстраційний№АР5213ВО,інв.№9052440;реєстрацій-
нийномерАР7827ВМ,інв.№9052784;реєстраційнийномерАР1413АР,інв.№9052787;реєстраційний
№3036ЗПС,інв.№9053036;реєстраційнийномерАР5208ВО,інв.№9053155;реєстраційнийномер
АР5206ВО,інв.№9053161;реєстраційнийномерАР4776АН,інв.№9053292;реєстраційнийномерАР8001-
ВО,інв.№9053354;реєстраційнийномерАР9324ВО,інв.№9053517;реєстраційнийномерАР9054ВМ,
інв.№9053521;реєстраційнийномерАР3747ВО,інв.№9053733;реєстраційнийномерАР0266ВО,
інв.№9053791;

реєстраційний номер АР6088ВХ, інв. № 9053838; реєстраційний № 02989НР, інв. № 9054057; реєстра-
ційний номер АР7873ВО, інв. № 9054232; реєстраційний номер АР1203ВЕ, інв. № 9054829; реєстрацій-
ний№02984НР, інв.№9054834;реєстраційнийномерАР9304ВМ, інв.№9054842;реєстраційнийномер
АР9309ВМ,інв.№9055385;реєстраційнийномерАР9424ВТ,інв.№9056669;реєстраційнийномерАР6890АН,
інв.№9056807;реєстраційнийномерАР1749АА,інв.№9057007;реєстраційнийномерАР6378ВІ,інв.№9057544;
реєстраційнийномерАР9537ВО,інв.№9057664;реєстраційнийномерАР2076СА,інв.№9058443;реєстра-
ційнийномерАР5785ВТ, інв.№9058876;реєстраційнийномерАР6273ВМ, інв.№9059937;реєстраційний
номерАР7860ВО,інв.№9059949;реєстраційний№00047ВТ, інв.№9002533;реєстраційний№00045ВТ,
інв.№9002800;реєстраційний№0434ЗПН, інв.№9060434;реєстраційний№АР5600АІ, інв.№9060706;
реєстраційний номер АР1656ВК, інв. № 9060793; реєстраційний номер АР0215ВО, інв. № 9061465; реє-
страційний№00112НР, інв.№9061724; реєстраційнийномерАР8221АН, інв.№9061855; реєстраційний
№1540ЗПЖ,інв.№9061947;реєстраційнийномерАР8218АН,інв.№9062143;реєстраційний№2247ЗПН,
інв.№9062247;реєстраційнийномерАР4128АІ,інв.№9062497;реєстраційний№2679ЗПЛ,інв.№9062679;
реєстраційний№03657НР,інв.№9062909;реєстраційнийномерАР4150АІ,інв.№9063031;номернийзнак
00110НР, інв. № 9063616; реєстраційний номер АР4148АІ, інв. № 9063617; реєстраційний № 4718ЗПТ,
інв. № 9063796; реєстраційний № 3951ЗПР, інв. № 9063951; номерний знак 3975ЗПН, інв. № 9063975;
реєстраційнийномерАР4149АІ,інв.№9064063;реєстраційнийномерАР7826ВМ,інв.№9064293;реєстра-
ційний№11264НР,інв.№9064514;реєстраційнийномерАР1422АР,інв.№9064621;реєстраційнийномер
АР8220АН, інв. № 9064638; реєстраційний № 4729ЗПН, інв. № 9064729; реєстраційний номер АР5214ВО,
інв.№9064735;номернийзнак00111НР,інв.№9064842;реєстраційнийномерАР4072ВТ,інв.№9065084;
номернийзнак5211ЗПО,інв.№9065211;реєстраційний№5597ЗПМ,інв.№9065597;реєстраційнийномер
АР4071ВТ,інв.№9066422;реєстраційнийномерАР5152ВМ,інв.№9066427;реєстраційнийномерАР7869-
ВО,інв.№9066570;реєстраційний№8373ЯТА,інв.№9066638;реєстраційний№02805НР,інв.№9067381;

реєстраційний№4717ЗПТ,інв.№9067869;реєстраційнийномерАР4132АІ,інв.№9068682;номернийзнак93
83 ЗПО, інв. № 9069383; реєстраційний номер АР9310ВМ, інв. № 9069602; реєстраційний номер АР7857ВО,
інв.№9069943;реєстраційний№06282НР,інв.№9070167;реєстраційний№10246НР,інв.№9074349;реєстра-
ційний№07920НР,інв.№9074679;реєстраційнийномерАР7834ВМ,інв.№9075074;реєстраційний№АР8223АН,
інв.№9075624;реєстраційнийномерАР1464ВТ,інв.№9075625;реєстраційнийномерАР7084СК,інв.№9079303;
реєстраційнийномерАР9307ВМ, інв.№9079304;реєстраційний№00043ВТ, інв.№9005000;реєстраційний
№00044ВТ,інв.№9002534;державнийномернийзнакТ0554ЗС,інв.№326325

Силовімашиниукількості305одиниць:
інв.№302995;інв.№303287;інв.№303469;інв.№303847;інв.№303866;інв.№303869;інв.№304043;
інв.№304044;інв.№304131;інв.№304140;інв.№304171;інв.№304204;інв.№304338;інв.№304365;
інв.№304393;інв.№304394;інв.№304823;інв.№304824;інв.№304864;інв.№305443;інв.№305509;
інв.№305698;інв.№305848;інв.№306138;інв.№306515;інв.№307391;інв.№308190;інв.№308527;
інв.№308748;інв.№309600;інв.№309601;інв.№309602;інв.№309603;інв.№309673;інв.№309674;
інв.№309821;інв.№309921;інв.№309922;інв.№310363;інв.№310571;інв.№310572;інв.№310573;
інв.№310574;інв.№310924;інв.№310925;інв.№310944;інв.№310984;інв.№312437;інв.№312495;
інв.№312819;інв.№313374;інв.№313659;інв.№313876;інв.№313979;інв.№314000;інв.№314001;
інв.№314002;інв.№314367;інв.№314368;інв.№314369;інв.№314370;інв.№314371;інв.№314372;
інв.№314426;інв.№314427;інв.№314430;інв.№314431;інв.№314432;інв.№316167;інв.№316168;
інв.№316286;інв.№316721;інв.№316722;інв.№317113;інв.№317114;інв.№317401;інв.№317404;
інв.№317496;інв.№317542;інв.№317544;інв.№317875;інв.№317876;інв.№317877;інв.№317939;
інв.№317940;інв.№318018;інв.№318019;інв.№318046;інв.№318123;інв.№318367;інв.№318419;
інв.№318447;інв.№318448;інв.№318531;інв.№318610;інв.№318611;інв.№318613;інв.№318848;
інв.№318857;інв.№319001;інв.№319147;інв.№319304;інв.№319457;інв.№319458;інв.№319500;
інв.№319839;інв.№319840;інв.№319841;інв.№320104;інв.№320122;інв.№320183;інв.№320260;
інв.№320843;інв.№320901;інв.№321023;інв.№321024;інв.№321354;інв.№321567;інв.№321568;
інв.№321569;інв.№321570;інв.№321571;інв.№321572;інв.№321574;інв.№321576;інв.№321577;
інв.№321579;інв.№321582;інв.№321635;інв.№321636;інв.№321637;інв.№321638;інв.№321967;
інв.№322060;інв.№322175;інв.№322188;інв.№322362;інв.№322363;інв.№322364;інв.№322746;
інв.№322937;інв.№323187;інв.№324446;інв.№325555;інв.№325565;інв.№325590;інв.№325591;
інв.№325725;інв.№325726;інв.№325727;інв.№325728;інв.№325790;інв.№325798;інв.№325799;
інв.№325800;інв.№325882;інв.№326191;інв.№326192;інв.№326195;інв.№326196;інв.№326339;
інв.№326340;
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інв.№326598;інв.№326599;інв.№326655;інв.№326664;інв.№326725;інв.№326726;інв.№326837;
інв.№326838;інв.№326839;інв.№326850;інв.№326851;інв.№326852;інв.№327762;інв.№327763;
інв.№328403;інв.№328424;інв.№328425;інв.№329223;інв.№329224;інв.№329648;інв.№330202;
інв.№331276;інв.№331277;інв.№331609;інв.№331614;інв.№331615;інв.№331665;інв.№331666;
інв.№331948;інв.№332051;інв.№332275;інв.№332289;інв.№332307;інв.№332308;інв.№332309;
інв.№332680;інв.№333114;інв.№333115;інв.№333126;інв.№333186;інв.№333187;інв.№333305;
інв.№333356;інв.№333357;інв.№333358;інв.№334265;інв.№334306;інв.№335665;інв.№335666;
інв.№335667;інв.№335668;інв.№335847;інв.№335848;інв.№335849;інв.№335850;інв.№335987;
інв.№336101;інв.№336102;інв.№336103;інв.№336907;інв.№337586;інв.№306797;інв.№310421;
інв.№307111;інв.№306585;інв.№303369;інв.№И15507;інв.№И16200;інв.№И18452;інв.№И2620;
інв.№И8060;інв.№И9047;інв.№ОИ558;інв.№С2734;інв.№С5302;інв.№С5303;інв.№С8013;
інв.№С8014;інв.№Т1206;інв.№Т1239;інв.№Т1258;інв.№Т1278;інв.№Т1302;інв.№Т1312;

інв.№Т1320;інв.№Т1323;інв.№Т1324;інв.№Т1326;інв.№Т1327;інв.№Т1328;інв.№Т1329;
інв.№Т1373;інв.№Т1374;інв.№Т1401;інв.№Т1402;інв.№Т1403;інв.№Т1404;інв.№Т1405;
інв.№Т1406;інв.№Т1407;інв.№Т1412;інв.№Т1442;інв.№Т1444;інв.№Т1452;інв.№Т1469;
інв.№Т1470;інв.№Т1477;інв.№Т1486;інв.№Т1518;інв.№Т1554;інв.№Т1555;інв.№Т1587;
інв.№Т1588;інв.№Т1589;інв.№Т1590;інв.№Т1591;інв.№Т1593;інв.№Т1594;інв.№Т1598;
інв.№Т1714;інв.№Т1715;інв.№Т1716;інв.№Т1730;інв.№Т1744;інв.№Т1757;інв.№Т1758;
інв.№Т1759;інв.№Т1760;інв.№Т1778;інв.№Т895;інв.№Т946;реєстраційний№8023ЗП,інв.№9012600;
реєстраційний№8027ЗГ,інв.№9012832;реєстраційний№04213ВО,інв.№9013002;реєстраційний
№04212ВО,інв.№9013049;реєстраційний№04214ВО,інв.№9013055;реєстраційний№04207ВО,
інв.№9013093;реєстраційний№6326ВО,інв.№9063030;реєстраційний№04215ВО,інв.№912600А;
реєстраційний№8029ЗГ,інв.№ОИ2807;реєстраційний№8026ЗГ,інв.№ОИ2812;реєстраційний№8025
ЗГ,інв.№ОИ455;реєстраційний№8028ЗГ,інв.№ОИ458

Робочімашиниукількості6751одиниця:
інв.№20103;інв.№20200;інв.№20201;інв.№20374;інв.№20376;інв.№20383;інв.№20419;інв.№20420;
інв.№20442;інв.№20443;інв.№20448;інв.№20449;інв.№20450;інв.№20451;інв.№20484;інв.№21106;
інв.№211087;інв.№211096;інв.№211145;інв.№211150;інв.№211198;інв.№211215;інв.№211220;
інв.№211244;інв.№211317;інв.№211318;інв.№211321;інв.№211330;інв.№211338;інв.№211339;
інв.№211340;інв.№211345;інв.№211377;інв.№211387;інв.№211389;інв.№211391;інв.№211394;
інв.№211453;інв.№211455;інв.№211466;інв.№211475;інв.№211476;інв.№211477;інв.№211479;
інв.№211490;інв.№211506;інв.№211507;інв.№211508;інв.№211511;інв.№211526;інв.№211532;
інв.№211540;інв.№211551;інв.№211566;інв.№211567;інв.№211569;інв.№211592;інв.№211593;
інв.№211604;інв.№211617;інв.№211625;інв.№211626;інв.№211630;інв.№211637;інв.№211652;
інв.№211656;інв.№211666;інв.№211669;інв.№211672;інв.№211674;інв.№211675;інв.№211676;
інв.№211680;інв.№211687;інв.№211691;інв.№211692;інв.№211696;інв.№211705;інв.№211707;
інв.№211717;інв.№211719;інв.№211745;інв.№211747;інв.№211748;інв.№211749;інв.№211761;
інв.№211776;інв.№211778;інв.№211794;інв.№211795;інв.№211801;інв.№211807;інв.№211809;
інв.№211811;інв.№211813;інв.№211814;інв.№211821;інв.№211831;інв.№211841;інв.№211845;
інв.№211847;інв.№211852;інв.№211853;інв.№211869;інв.№211877;інв.№211913;інв.№211932;
інв.№211933;інв.№211934;інв.№211937;інв.№211942;інв.№211945;інв.№211946;інв.№211951;
інв.№211952;інв.№211955;інв.№211961;інв.№211982;інв.№212003;інв.№212020;інв.№212023;
інв.№212027;інв.№212028;інв.№212030;інв.№212032;інв.№212033;інв.№212035;інв.№212040;
інв.№212042;інв.№212047;інв.№212053;інв.№212054;інв.№212067;інв.№212068;інв.№212069;
інв.№212070;інв.№212075;інв.№212079;інв.№212083;інв.№212086;інв.№212091;інв.№212100;
інв.№212106;інв.№212118;інв.№212132;інв.№212134;інв.№212135;інв.№212137;інв.№212138;
інв.№212139;інв.№212140;інв.№212141;інв.№212142;інв.№212146;інв.№212148;інв.№212149;
інв.№212151;інв.№212153;інв.№212154;інв.№212168;інв.№212178;інв.№212187;інв.№212197;
інв.№212202;інв.№212203;інв.№212208;інв.№212215;інв.№212224;інв.№212226;інв.№212233;
інв.№212237;інв.№212242;інв.№212243;інв.№212250;інв.№212251;інв.№212254;інв.№212255;
інв.№212262;інв.№212263;інв.№212271;інв.№212281;інв.№212282;інв.№212283;інв.№212293;
інв.№212297;інв.№212301;інв.№212305;інв.№212312;інв.№212313;інв.№212317;інв.№212320;
інв.№212321;інв.№212356;інв.№212360;інв.№212375;інв.№212376;інв.№212377;інв.№212382;
інв.№212388;інв.№212395;інв.№212399;інв.№212400;інв.№212406;інв.№212409;інв.№212426;
інв.№212446;інв.№212447;інв.№212448;інв.№212449;інв.№212461;інв.№212469;інв.№212482;
інв.№212483;інв.№212486;інв.№212493;інв.№212495;інв.№212502;інв.№212503;інв.№212504;
інв.№212530;інв.№212531;інв.№212542;інв.№212543;інв.№212544;інв.№212565;інв.№212570;
інв.№212571;інв.№212573;інв.№212589;інв.№212590;інв.№212591;інв.№212592;інв.№212593;
інв.№212595;інв.№212596;інв.№212607;інв.№212619;інв.№212632;інв.№212634;інв.№212641;
інв.№212642;інв.№212643;інв.№212646;інв.№212647;інв.№212649;інв.№212655;інв.№212656;
інв.№212664;інв.№212672;інв.№212677;інв.№212680;інв.№21269;інв.№212694;інв.№212699;
інв.№21270;інв.№212909;інв.№212922;інв.№212930;інв.№212935;інв.№212945;інв.№212948;
інв.№212949;інв.№212987;інв.№213033;інв.№213037;інв.№213041;інв.№213057;інв.№213066;

інв.№213075;інв.№213089;інв.№213090;інв.№213095;інв.№213102;інв.№213109;інв.№213113;
інв.№213115;інв.№213135;інв.№213140;інв.№213141;інв.№213146;інв.№213166;інв.№213189;
інв.№213190;інв.№213196;інв.№213206;інв.№213223;інв.№213225;інв.№213231;інв.№213238;
інв.№213239;інв.№213241;інв.№213249;інв.№213260;інв.№213261;інв.№213265;інв.№213268;
інв.№21328;інв.№213285;інв.№213286;інв.№213289;інв.№213298;інв.№213313;інв.№213321;
інв.№213323;інв.№213332;інв.№213348;інв.№213355;інв.№213356;інв.№213357;інв.№213358;
інв.№213382;інв.№213397;інв.№21340;інв.№213430;інв.№213437;інв.№213444;інв.№213445;
інв.№213477;інв.№213480;інв.№213489;інв.№213497;інв.№213499;інв.№213502;інв.№213504;
інв.№213507;інв.№213521;інв.№213535;інв.№213543;інв.№213552;інв.№213553;інв.№213573;
інв.№213585;інв.№213604;інв.№213605;інв.№213611;інв.№213612;інв.№213614;інв.№213615;
інв.№213626;інв.№213633;інв.№213637;інв.№213643;інв.№213644;інв.№213646;інв.№213649;
інв.№213651;інв.№213652;інв.№213653;інв.№213655;інв.№213664;інв.№213665;інв.№213675;
інв.№213687;інв.№213700;інв.№213705;інв.№213706;інв.№213722;інв.№213723;інв.№213741;
інв.№213743;інв.№213754;інв.№213756;інв.№213772;інв.№213781;інв.№213804;інв.№213809;
інв.№213811;інв.№213821;інв.№213830;інв.№213831;інв.№213832;інв.№213833;інв.№213843;
інв.№213844;інв.№213848;інв.№213865;інв.№213889;інв.№213891;інв.№213892;інв.№213901;
інв.№213910;інв.№213915;інв.№213921;інв.№213923;інв.№213924;інв.№213925;інв.№213937;
інв.№213938;інв.№213949;інв.№213958;інв.№213962;інв.№213971;інв.№213972;інв.№213973;
інв.№213974;інв.№213980;інв.№213983;інв.№213985;інв.№213986;інв.№213992;інв.№213999;
інв.№214005;інв.№214008;інв.№214009;інв.№214011;інв.№214012;інв.№214019;інв.№214025;
інв.№214028;інв.№214031;інв.№214041;інв.№214042;інв.№214062;інв.№214068;інв.№214070;
інв.№214072;інв.№214074;інв.№214075;інв.№214087;інв.№214089;інв.№214092;інв.№214093;
інв.№214094;інв.№214112;інв.№214113;інв.№214114;інв.№214118;інв.№214121;інв.№214122;
інв.№214123;інв.№214124;інв.№214126;інв.№214127;інв.№214128;інв.№21413;інв.№214148;
інв.№214158;інв.№214161;інв.№214181;інв.№214182;інв.№214183;інв.№214193;інв.№214199;
інв.№214202;інв.№214203;інв.№214218;інв.№214219;інв.№214221;інв.№214236;інв.№214243;
інв.№214271;інв.№214274;інв.№214275;інв.№214276;інв.№214279;інв.№214289;інв.№214290;
інв.№214291;інв.№214292;інв.№214293;інв.№214299;інв.№214301;інв.№214312;інв.№214314;
інв.№214315;інв.№214316;інв.№214317;інв.№214318;інв.№214323;інв.№214329;інв.№214344;
інв.№214345;інв.№214346;інв.№214347;інв.№214348;інв.№214351;інв.№214352;інв.№214358;
інв.№214360;інв.№214361;інв.№214363;інв.№214364;інв.№214365;інв.№214366;інв.№214368;
інв.№214384;інв.№214385;інв.№214389;інв.№214390;інв.№21548;інв.№21549;інв.№21959;

інв.№21961;інв.№21976;інв.№23031;інв.№231001;інв.№231002;інв.№231009;інв.№231011;
інв.№231026;інв.№231032;інв.№231044;інв.№231046;інв.№231061;інв.№231072;інв.№231074;
інв.№231082;інв.№231087;інв.№231088;інв.№231089;інв.№231092;інв.№231093;інв.№231117;
інв.№231119;інв.№231127;інв.№231143;інв.№231145;інв.№231149;інв.№231155;інв.№231157;
інв.№231171;інв.№231179;інв.№231181;інв.№231182;інв.№231209;інв.№23121;інв.№231213;
інв.№231224;інв.№231234;інв.№231236;інв.№231239;інв.№231249;інв.№231250;інв.№231251;
інв.№231252;інв.№231255;інв.№231259;інв.№231277;інв.№231279;інв.№231298;інв.№231299;
інв.№231308;інв.№231310;інв.№231324;інв.№231333;інв.№231334;інв.№231335;інв.№231336;
інв.№231345;інв.№231349;інв.№231351;інв.№23136;інв.№231364;інв.№231365;інв.№231370;
інв.№231371;інв.№231384;інв.№231394;інв.№231397;інв.№231410;інв.№231416;інв.№231417;
інв.№231439;інв.№231454;інв.№231461;інв.№231468;інв.№231476;інв.№231477;інв.№231485;
інв.№231494;інв.№231495;інв.№23154;інв.№23159;інв.№231705;інв.№231706;інв.№231716;
інв.№231725;інв.№231732;інв.№231737;інв.№231748;інв.№231755;інв.№231756;інв.№231765;
інв.№231768;інв.№231775;інв.№23178;інв.№231787;інв.№231793;інв.№231796;інв.№231815;
інв.№231832;інв.№231833;інв.№231834;інв.№231840;інв.№231864;інв.№231865;інв.№231875;
інв.№231876;інв.№231877;інв.№231880;інв.№231883;інв.№231884;інв.№231894;інв.№231900;
інв.№231903;інв.№231904;інв.№231905;інв.№231909;інв.№231911;інв.№231914;інв.№231922;
інв.№231923;інв.№231926;інв.№231927;інв.№231940;інв.№231943;інв.№231950;інв.№231965;
інв.№23197;інв.№231973;інв.№231974;інв.№231977;інв.№231981;інв.№231983;інв.№231987;
інв.№231988;інв.№231991;інв.№231993;інв.№231995;інв.№231997;інв.№231998;інв.№232013;
інв.№232014;інв.№232016;інв.№232017;інв.№232021;інв.№232024;інв.№232027;інв.№232031;
інв.№232032;інв.№232033;інв.№232034;інв.№232037;інв.№232049;інв.№232050;інв.№232051;
інв.№232052;інв.№232054;інв.№23206;інв.№232074;інв.№232076;інв.№232079;інв.№232080;
інв.№232082;інв.№232083;інв.№232084;інв.№232088;інв.№232094;інв.№232097;інв.№232102;
інв.№232105;інв.№232106;інв.№232107;інв.№232109;інв.№232110;інв.№232131;інв.№232136;
інв.№232137;інв.№232138;інв.№232146;інв.№232147;інв.№232149;інв.№232150;інв.№232151;

інв.№232160;інв.№232163;інв.№232164;інв.№232165;інв.№232169;інв.№232181;інв.№232186;
інв.№232192;інв.№232193;інв.№232194;інв.№232196;інв.№232197;інв.№232198;інв.№232201;
інв.№232205;інв.№232209;інв.№232210;інв.№232212;інв.№232214;інв.№232220;інв.№232224;
інв.№232227;інв.№232228;інв.№232230;інв.№232235;інв.№232237;інв.№232238;інв.№232242;
інв.№232243;інв.№232246;інв.№232248;інв.№232250;інв.№232255;інв.№232261;інв.№232265;
інв.№232266;інв.№232269;інв.№232270;інв.№232271;інв.№232273;інв.№232275;інв.№232277;
інв.№232283;інв.№232291;інв.№232301;інв.№232302;інв.№232307;інв.№232308;інв.№232309;
інв.№232310;інв.№232317;інв.№232318;інв.№232319;інв.№232322;інв.№23241;інв.№23246;
інв.№23284;інв.№23321;інв.№23364;інв.№23394;інв.№23436;інв.№23448;інв.№23459;
інв.№23476;інв.№23482;інв.№23485;інв.№23495;інв.№23502;інв.№23509;інв.№23510;
інв.№23535;інв.№23562;інв.№23565;інв.№23670;інв.№23676;інв.№23677;інв.№23681;
інв.№23702;інв.№23714;інв.№23728;інв.№23732;інв.№23734;інв.№23735;інв.№23753;
інв.№23764;інв.№23765;інв.№23784;інв.№23804;інв.№23810;інв.№23815;інв.№23816;
інв.№23828;інв.№23829;інв.№23832;інв.№23834;інв.№23836;інв.№23860;інв.№23866;
інв.№23877;інв.№23886;інв.№23894;інв.№23898;інв.№23911;інв.№23912;інв.№23918;
інв.№23922;інв.№23927;інв.№23929;інв.№23940;інв.№23944;інв.№23948;інв.№23955;
інв.№23959;інв.№23969;інв.№23983;інв.№24011;інв.№24050;інв.№24078;інв.№24087;
інв.№241000;інв.№24112;інв.№24119;інв.№24120;інв.№241201;інв.№241210;інв.№241211;
інв.№24122;інв.№241221;інв.№241226;інв.№241229;інв.№241236;інв.№241240;інв.№241241;
інв.№241243;інв.№24125;інв.№241250;інв.№241251;інв.№241252;інв.№24126;інв.№241261;
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інв.№241262;інв.№241263;інв.№241264;інв.№241280;інв.№241283;інв.№241287;інв.№241293;
інв.№241296;інв.№241300;інв.№241306;інв.№241311;інв.№241312;інв.№24132;інв.№241320;
інв.№241321;інв.№241328;інв.№241334;інв.№241336;інв.№241337;інв.№241340;інв.№241343;
інв.№241346;інв.№241352;інв.№241353;інв.№241354;інв.№241357;інв.№241358;інв.№241361;
інв.№241364;інв.№241367;інв.№241371;інв.№241372;інв.№241374;інв.№241385;інв.№241389;
інв.№241390;інв.№241391;інв.№241392;інв.№241397;інв.№241401;інв.№241403;інв.№241404;
інв.№241405;інв.№241406;інв.№241407;інв.№241408;інв.№241409;інв.№24141;інв.№241412;
інв.№241413;інв.№241415;інв.№241423;інв.№241424;інв.№241425;інв.№241426;інв.№241427;
інв.№241428;інв.№241431;інв.№241437;інв.№241441;інв.№241443;інв.№241452;інв.№241453;
інв.№24146;інв.№241471;інв.№241474;інв.№241476;інв.№241480;інв.№241481;інв.№241482;
інв.№241488;інв.№241493;інв.№241494;інв.№241495;інв.№241496;інв.№241497;інв.№241503;
інв.№241505;інв.№24150;інв.№241510;інв.№241511;інв.№241516;інв.№241524;інв.№241526;
інв.№241528;інв.№241530;інв.№241532;інв.№241535;інв.№24154;інв.№241545;інв.№241553;
інв.№241555;інв.№241558;інв.№241560;інв.№241563;інв.№24157;інв.№241571;інв.№241572;
інв.№241584;інв.№241587;інв.№241588;інв.№241589;інв.№241592;інв.№241593;інв.№241594;
інв.№241595;інв.№241598;інв.№241601;інв.№241607;інв.№241624;інв.№24168;інв.№24176;
інв.№24177;інв.№24181;інв.№24193;інв.№24197;інв.№24201;інв.№24205;інв.№24209;
інв.№24240;інв.№24245;інв.№24275;інв.№24278;інв.№24299;інв.№24307;інв.№24328;
інв.№24343;інв.№24354;інв.№24355;інв.№24369;інв.№24372;інв.№24407;інв.№24427;
інв.№24448;інв.№24450;інв.№24452;інв.№24453;інв.№24470;інв.№24493;інв.№24494;
інв.№24495;інв.№24497;інв.№24498;інв.№24503;інв.№24504;інв.№24506;інв.№24508;
інв.№24512;інв.№24513;інв.№24528;інв.№24531;інв.№24532;інв.№24533;інв.№24534;
інв.№24540;інв.№24541;інв.№24542;інв.№24545;інв.№24548;інв.№24550;інв.№24561;
інв.№24573;інв.№24579;інв.№24582;інв.№24584;інв.№24590;інв.№24596;інв.№24599;
інв.№24607;інв.№24610;інв.№24613;інв.№24614;інв.№24619;інв.№24623;інв.№24624;
інв.№24625;інв.№24629;інв.№24632;інв.№24636;інв.№24641;інв.№24655;інв.№24657;
інв.№24662;інв.№24675;інв.№24677;інв.№24683;інв.№24689;інв.№24699;інв.№24700;
інв.№24701;інв.№24705;інв.№24707;інв.№24708;інв.№24711;інв.№24712;інв.№24716;
інв.№24724;інв.№24730;інв.№24740;інв.№24741;інв.№24744;інв.№24747;інв.№24748;
інв.№24752;інв.№24754;інв.№24760;інв.№24764;інв.№24770;інв.№24771;інв.№24772;
інв.№24773;інв.№24775;інв.№24783;інв.№24784;інв.№24785;інв.№24796;інв.№24802;
інв.№24807;інв.№24808;інв.№24809;інв.№24812;інв.№24824;інв.№24825;інв.№24827;
інв.№24828;інв.№24830;інв.№24831;інв.№24833;інв.№24837;інв.№24839;інв.№24844;
інв.№24847;інв.№24850;інв.№24852;інв.№24855;інв.№24856;інв.№24857;інв.№24866;
інв.№24868;інв.№24872;інв.№24875;інв.№24880;інв.№24881;інв.№24882;інв.№24888;
інв.№24891;інв.№24894;інв.№24900;інв.№24903;інв.№24904;інв.№24908;інв.№24913;
інв.№24916;інв.№24917;інв.№24919;інв.№24920;інв.№24924;інв.№24926;інв.№24932;
інв.№24933;інв.№24935;інв.№24937;інв.№24938;інв.№24948;інв.№24949;інв.№24950;
інв.№24952;інв.№24953;інв.№24954;інв.№24956;інв.№24957;інв.№24961;інв.№24963;
інв.№24969;інв.№24979;інв.№24980;інв.№24983;інв.№24985;інв.№24988;інв.№24992;
інв.№24995;інв.№24996;інв.№24998;інв.№25021;інв.№25068;інв.№25078;інв.№25089;
інв.№25095;інв.№25097;інв.№25098;інв.№25100;інв.№25101;інв.№25102;інв.№251034;
інв.№25104;інв.№251040;інв.№25106;інв.№25107;інв.№251081;інв.№251091;інв.№25110;
інв.№251100;інв.№251103;інв.№251109;інв.№25111;інв.№251137;інв.№25114;інв.№251178;
інв.№251211;інв.№25124;інв.№251247;інв.№251248;інв.№25125;інв.№251264;інв.№251299;
інв.№251300;інв.№251304;інв.№251317;інв.№25132;інв.№251325;інв.№251326;інв.№251338;
інв.№25134;інв.№25135;інв.№251353;інв.№251354;інв.№251357;інв.№251361;інв.№251364;
інв.№25137;інв.№251371;інв.№251374;інв.№251382;інв.№251394;інв.№251398;інв.№251400;
інв.№251401;інв.№251407;інв.№251409;інв.№251413;інв.№251414;інв.№251420;інв.№251421;
інв.№251452;інв.№251458;інв.№251461;інв.№251462;інв.№251464;інв.№251470;інв.№251478;
інв.№251487;інв.№251497;інв.№251499;інв.№251524;інв.№25154;інв.№251562;інв.№251574;
інв.№251580;інв.№251581;інв.№251583;інв.№251602;інв.№251609;інв.№251610;інв.№251630;
інв.№251635;інв.№251642;інв.№251643;інв.№251678;інв.№251705;інв.№251706;інв.№251714;
інв.№251719;інв.№251734;інв.№251735;інв.№251738;інв.№251745;інв.№251747;інв.№251750;
інв.№251763;інв.№251774;інв.№251783;інв.№251787;інв.№251812;інв.№251818;інв.№251828;
інв.№251831;інв.№251834;інв.№251837;інв.№251840;інв.№251861;інв.№251866;інв.№251872;
інв.№251876;інв.№251877;інв.№251881;інв.№251887;інв.№251888;інв.№251890;інв.№251893;
інв.№251894;інв.№251899;інв.№251901;інв.№251906;інв.№251925;інв.№251926;інв.№251929;
інв.№251938;інв.№251939;інв.№251955;інв.№251959;інв.№251962;інв.№251970;інв.№251972;
інв.№251978;інв.№251979;інв.№251981;інв.№251995;інв.№252003;інв.№252006;інв.№252010;
інв.№252015;інв.№252016;інв.№252017;інв.№252020;інв.№252024;інв.№252029;інв.№252030;
інв.№252039;інв.№252045;інв.№252046;інв.№252058;інв.№252060;інв.№252064;інв.№252068;
інв.№252071;інв.№252073;інв.№252074;інв.№252078;інв.№252090;інв.№252091;інв.№252093;
інв.№252106;інв.№252115;інв.№252117;інв.№252119;інв.№252126;інв.№252140;інв.№252142;
інв.№252145;інв.№252146;інв.№252152;інв.№252161;інв.№252163;інв.№252166;інв.№252167;
інв.№252174;інв.№252175;інв.№252178;інв.№252190;інв.№252232;інв.№252239;інв.№252242;
інв.№252247;інв.№252250;інв.№252254;інв.№252255;інв.№252261;інв.№252263;інв.№252271;
інв.№252272;інв.№252273;інв.№252278;інв.№252297;інв.№252299;інв.№252316;інв.№252327;
інв.№252328;інв.№252342;інв.№252344;інв.№252353;інв.№252363;інв.№252387;інв.№252391;
інв.№252392;інв.№252396;інв.№252398;інв.№252602;інв.№252603;інв.№252604;інв.№252616;
інв.№252618;інв.№252620;інв.№252622;інв.№252630;інв.№252631;інв.№252641;інв.№252644;
інв.№252661;інв.№252662;інв.№252663;інв.№252666;інв.№252673;інв.№252674;інв.№252676;
інв.№252678;інв.№252680;інв.№252691;інв.№252693;інв.№252694;інв.№252700;інв.№252703;
інв.№252712;інв.№252713;інв.№252719;інв.№252724;інв.№252729;інв.№252738;інв.№252741;
інв.№252742;інв.№252743;інв.№252746;інв.№252748;інв.№252749;інв.№252751;інв.№252753;
інв.№252754;інв.№25275;інв.№252759;інв.№252761;інв.№252762;інв.№252763;інв.№25277;
інв.№252780;інв.№252782;інв.№252785;інв.№252788;інв.№252789;інв.№252790;інв.№252791;
інв.№252797;інв.№252800;інв.№252801;інв.№252802;інв.№252803;інв.№252804;інв.№252808;
інв.№252813;інв.№252816;інв.№252818;інв.№252829;інв.№252833;інв.№252834;інв.№252836;
інв.№252838;інв.№252840;інв.№252841;інв.№252842;інв.№252845;інв.№252847;інв.№252848;
інв.№252851;інв.№252856;інв.№252857;інв.№252858;інв.№252861;інв.№252862;інв.№252873;
інв.№252876;інв.№252891;інв.№252892;інв.№252902;інв.№252904;інв.№252906;інв.№252908;
інв.№252910;інв.№252911;інв.№252915;інв.№252916;інв.№252920;інв.№252922;інв.№252925;
інв.№252927;інв.№252928;інв.№252929;інв.№252940;інв.№252941;інв.№252943;інв.№252944;
інв.№252946;інв.№252956;інв.№252957;інв.№252963;інв.№252964;інв.№252966;інв.№252968;
інв.№252970;інв.№252973;інв.№252977;інв.№252978;інв.№25501;інв.№25520;інв.№25545;
інв.№25591;інв.№25603;інв.№25608;інв.№25617;інв.№25625;інв.№25643;інв.№25644;
інв.№25645;інв.№25646;інв.№25647;інв.№25650;інв.№25651;інв.№25652;інв.№25655;
інв.№25657;інв.№25663;інв.№25669;інв.№25672;інв.№25673;інв.№25675;інв.№25677;
інв.№25679;інв.№25680;інв.№25681;інв.№25682;інв.№25685;інв.№25691;інв.№25704;
інв.№25721;інв.№25723;інв.№25727;інв.№25729;інв.№25735;інв.№25737;інв.№25740;
інв.№25752;інв.№25773;інв.№25794;інв.№25802;інв.№25826;інв.№25831;інв.№25862;
інв.№25866;інв.№25868;інв.№25887;інв.№25901;інв.№25911;інв.№25937;інв.№25970;
інв.№25988;інв.№261000;інв.№261007;інв.№261013;інв.№261017;інв.№261018;інв.№261026;
інв.№261028;інв.№261029;інв.№261036;інв.№261038;інв.№261039;інв.№261046;інв.№261047;
інв.№261048;інв.№261055;інв.№261058;інв.№261059;інв.№261061;інв.№261064;інв.№261067;
інв.№261069;інв.№261074;інв.№261079;інв.№261080;інв.№261083;інв.№261090;інв.№261093;
інв.№261095;інв.№261100;інв.№261106;інв.№261119;інв.№261121;інв.№261123;інв.№261127;
інв.№261129;інв.№261136;інв.№261137;інв.№261139;інв.№261141;інв.№261143;інв.№261144;
інв.№261145;інв.№261149;інв.№261153;інв.№261156;інв.№261159;інв.№261160;інв.№261161;
інв.№261162;інв.№261174;інв.№261176;інв.№261177;інв.№261178;інв.№261179;інв.№261196;
інв.№261199;інв.№261215;інв.№261216;інв.№261217;інв.№261218;інв.№261219;інв.№261220;
інв.№261224;інв.№261225;інв.№261227;інв.№261230;інв.№261246;інв.№261247;інв.№261251;
інв.№261252;інв.№261256;інв.№26509;інв.№26510;інв.№26522;інв.№26523;інв.№26529;
інв.№26530;інв.№26542;інв.№26543;інв.№26571;інв.№26602;інв.№26603;інв.№26644;
інв.№26652;інв.№26666;інв.№26702;інв.№26703;інв.№26717;інв.№26762;інв.№26769;
інв.№26770;інв.№26779;інв.№26788;інв.№26789;інв.№26790;інв.№26802;інв.№26810;
інв.№26812;інв.№26822;інв.№26826;інв.№26834;інв.№26844;інв.№26849;інв.№26852;
інв.№26857;інв.№26867;інв.№26869;інв.№26878;інв.№26879;інв.№26880;інв.№26883;
інв.№26885;інв.№26888;інв.№26892;інв.№26899;інв.№26901;інв.№26902;інв.№26914;
інв.№26919;інв.№26920;інв.№26921;інв.№26922;інв.№26924;інв.№26927;інв.№26928;
інв.№26929;інв.№26930;інв.№26931;інв.№26935;інв.№26936;інв.№26944;інв.№26945;
інв.№26962;інв.№26963;інв.№26973;інв.№26974;інв.№26975;інв.№26976;інв.№26978;
інв.№26979;інв.№26981;інв.№26984;інв.№26988;інв.№26993;інв.№26996;інв.№26997;
інв.№27001;інв.№27007;інв.№27083;інв.№27084;інв.№271017;інв.№271033;інв.№271060;
інв.№27108;інв.№271086;інв.№271129;інв.№271133;інв.№271149;інв.№271153;інв.№271170;
інв.№271179;інв.№271189;інв.№271195;інв.№271203;інв.№271207;інв.№271211;інв.№271220;
інв.№271260;інв.№271263;інв.№271266;інв.№271307;інв.№271326;інв.№271348;інв.№271359;
інв.№27136;інв.№271361;інв.№271364;інв.№271369;інв.№271372;інв.№271388;інв.№271392;
інв.№271395;інв.№271396;інв.№271397;інв.№271406;інв.№271413;інв.№271426;інв.№271449;
інв.№271481;інв.№271489;інв.№271490;інв.№271491;інв.№271499;інв.№271503;інв.№271504;
інв.№271520;інв.№271523;інв.№271532;інв.№271536;інв.№271540;інв.№271541;інв.№271547;
інв.№271553;інв.№271557;інв.№271558;інв.№271560;інв.№271561;інв.№271570;інв.№271574;
інв.№271577;інв.№271578;інв.№271581;інв.№271582;інв.№271588;інв.№271589;інв.№271591;
інв.№27160;інв.№271609;інв.№271619;інв.№271624;інв.№271625;інв.№271630;інв.№271638;
інв.№271641;інв.№271642;інв.№271648;інв.№271656;інв.№27166;інв.№271660;інв.№271666;
інв.№271680;інв.№271705;інв.№271706;інв.№271712;інв.№271719;інв.№271720;інв.№271722;
інв.№271729;інв.№271753;інв.№271785;інв.№271825;інв.№271837;інв.№271840;інв.№271848;
інв.№271858;інв.№271862;інв.№271864;інв.№271869;інв.№271876;інв.№27188;інв.№271881;
інв.№271894;інв.№271895;інв.№271896;інв.№271899;інв.№27190;інв.№271906;інв.№271907;
інв.№271914;інв.№271917;інв.№271920;інв.№271922;інв.№271923;інв.№271927;інв.№271929;
інв.№271932;інв.№271945;інв.№271950;інв.№271956;інв.№271969;інв.№271973;інв.№271980;
інв.№271984;інв.№271989;інв.№271990;інв.№271996;інв.№271998;інв.№272011;інв.№272012;
інв.№272013;інв.№272015;інв.№272025;інв.№272026;інв.№272031;інв.№272041;інв.№272043;
інв.№272044;інв.№272049;інв.№272052;інв.№272056;інв.№272067;інв.№272069;інв.№272073;
інв.№272087;інв.№272103;інв.№272124;інв.№272184;інв.№272208;інв.№272211;інв.№272212;
інв.№272221;інв.№272224;інв.№272240;інв.№272241;інв.№272252;інв.№272256;інв.№272260;
інв.№272264;інв.№272272;інв.№272274;інв.№272275;інв.№272276;інв.№272284;інв.№272291;
інв.№272293;інв.№272294;інв.№272297;інв.№272298;інв.№272303;інв.№272304;інв.№272314;
інв.№272315;інв.№272317;інв.№272323;інв.№272324;інв.№272325;інв.№272330;інв.№272332;
інв.№272334;інв.№272338;інв.№272339;інв.№272344;інв.№272345;інв.№272346;інв.№272349;
інв.№272350;інв.№272351;інв.№272354;інв.№272356;інв.№272359;інв.№272360;інв.№272361;
інв.№272364;інв.№272366;інв.№272367;інв.№272369;інв.№272373;інв.№272377;інв.№272378;
інв.№272380;інв.№272381;інв.№272382;інв.№272388;інв.№272391;інв.№272392;інв.№272405;
інв.№272407;інв.№272409;інв.№272410;інв.№272411;інв.№272416;інв.№272417;інв.№272419;
інв.№272420;інв.№272428;інв.№272437;інв.№272439;інв.№27244;інв.№272442;інв.№272446;
інв.№27245;інв.№272450;інв.№272453;інв.№272454;інв.№272463;інв.№272471;інв.№272473;
інв.№272904;інв.№272905;інв.№272916;інв.№272923;інв.№272927;інв.№272928;інв.№272930;
інв.№272931;інв.№272936;інв.№272940;інв.№272955;інв.№272956;інв.№272957;інв.№27297;
інв.№272971;інв.№272975;інв.№272977;інв.№272978;інв.№272980;інв.№272987;
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інв.№273020;інв.№273031;інв.№273034;інв.№273047;інв.№273048;інв.№273066;інв.№273071;
інв.№273080;інв.№273087;інв.№273090;інв.№273102;інв.№273113;інв.№273122;інв.№273123;
інв.№273124;інв.№273126;інв.№273127;інв.№273132;інв.№273135;інв.№273136;інв.№273146;
інв.№273164;інв.№273165;інв.№273167;інв.№273172;інв.№273173;інв.№273174;інв.№273176;
інв.№273179;інв.№273187;інв.№273188;інв.№273189;інв.№273191;інв.№273204;інв.№273216;
інв.№273219;інв.№273221;інв.№273224;інв.№273232;інв.№273233;інв.№273234;інв.№273254;
інв.№273255;інв.№273256;інв.№273262;інв.№273263;інв.№273265;інв.№273269;інв.№273272;
інв.№273277;інв.№273288;інв.№273291;інв.№273294;інв.№273310;інв.№273311;інв.№273324;
інв.№273333;інв.№273344;інв.№273348;інв.№273352;інв.№273354;інв.№273357;інв.№273358;
інв.№273365;інв.№273367;інв.№273369;інв.№273371;інв.№273372;інв.№273373;інв.№27339;
інв.№27380;інв.№27385;інв.№27387;інв.№27394;інв.№27405;інв.№27478;інв.№27479;інв.№27509;
інв.№27517;інв.№27528;інв.№27535;інв.№27597;інв.№27638;інв.№27651;інв.№27669;інв.№27754;
інв.№27786;інв.№27815;інв.№27844;інв.№27852;інв.№27859;інв.№27904;інв.№27913;інв.№28504;
інв.№28515;інв.№28528;інв.№28538;інв.№28539;інв.№28584;інв.№28600;інв.№28614;інв.№28622;
інв.№28635;інв.№28638;інв.№28639;інв.№28640;інв.№28650;інв.№28727;інв.№28731;інв.№28757;
інв.№28786;інв.№28790;інв.№28791;інв.№28818;інв.№28821;інв.№28841;інв.№28842;інв.№30065;
інв.№301309;інв.№301364;інв.№301528;інв.№301668;інв.№301740;інв.№301760;інв.№301797;
інв.№301927;інв.№301928;інв.№302159;інв.№302160;інв.№302162;інв.№302322;інв.№302329;
інв.№302340;інв.№302400;інв.№30244;інв.№302451;інв.№302715;інв.№302899;інв.№302987;
інв.№302991;інв.№303082;інв.№303124;інв.№303139;інв.№303157;інв.№303339;інв.№303401;
інв.№303522;інв.№303624;інв.№303852;інв.№303854;інв.№303950;інв.№303960;інв.№30398;
інв.№304087;інв.№304106;інв.№304121;інв.№304126;інв.№304142;інв.№304146;інв.№304149;
інв.№304192;інв.№304193;інв.№304195;інв.№304267;інв.№304287;інв.№304315;інв.№304316;
інв.№304320;інв.№304364;інв.№304405;інв.№304518;інв.№304543;інв.№304619;інв.№304620;

інв.№304638;інв.№304639;інв.№304682;інв.№304683;інв.№304748;інв.№304749;інв.№304750;
інв.№304772;інв.№304802;інв.№304848;інв.№304865;інв.№304879;інв.№304900;інв.№304902;
інв.№304903;інв.№304904;інв.№304911;інв.№304970;інв.№305068;інв.№305131;інв.№305139;
інв.№305143;інв.№305206;інв.№30535;інв.№305485;інв.№305498;інв.№305556;інв.№305570;
інв.№305694;інв.№305699;інв.№305700;інв.№305701;інв.№305702;інв.№305714;інв.№305715;
інв.№305804;інв.№305807;інв.№305820;інв.№305821;інв.№305849;інв.№305862;інв.№305863;
інв.№305866;інв.№305969;інв.№306028;інв.№306129;інв.№306130;інв.№306137;інв.№306270;
інв.№306280;інв.№306391;інв.№306397;інв.№306398;інв.№306430;інв.№306431;інв.№30645;
інв.№306660;інв.№306716;інв.№306739;інв.№306747;інв.№306748;інв.№306769;інв.№306855;
інв.№307070;інв.№307071;інв.№307114;інв.№307118;інв.№307267;інв.№307423;інв.№307459;
інв.№307474;інв.№307481;інв.№307482;інв.№307566;інв.№307585;інв.№307682;інв.№307688;
інв.№307708;інв.№307756;інв.№307761;інв.№307762;інв.№307763;інв.№307787;інв.№307817;
інв.№307882;інв.№307883;інв.№307884;інв.№308129;інв.№308154;інв.№308193;інв.№308197;

інв.№308361;інв.№308399;інв.№308495;інв.№308496;інв.№308497;інв.№308498;інв.№308499;
інв.№308503;інв.№308546;інв.№308548;інв.№308549;інв.№308550;інв.№308578;інв.№308581;
інв.№308583;інв.№308590;інв.№308591;інв.№308599;інв.№308621;інв.№308631;інв.№308662;
інв.№308701;інв.№308750;інв.№308751;інв.№308784;інв.№308845;інв.№308848;інв.№308976;
інв.№309024;інв.№309025;інв.№309633;інв.№309682;інв.№309769;інв.№309770;інв.№309860;
інв.№30989;інв.№309900;інв.№310049;інв.№310073;інв.№310074;інв.№310098;інв.№310099;
інв.№310100;інв.№310101;інв.№310102;інв.№310103;інв.№310231;інв.№310238;інв.№310247;
інв.№310304;інв.№310352;інв.№310362;інв.№310363А;інв.№310410;інв.№310458;інв.№310465;
інв.№310494;інв.№310537;інв.№310659;інв.№310661;інв.№310662;інв.№310698;інв.№310721;
інв.№310760;інв.№310927;інв.№310983;інв.№310987;інв.№311123;інв.№311124;інв.№311126;
інв.№311129;інв.№311195;інв.№311196;інв.№311265;інв.№311266;інв.№311362;інв.№311422;
інв.№311446;інв.№311473;інв.№311543;інв.№311604;інв.№311611;інв.№311623;інв.№311664;
інв.№311678;інв.№312265;інв.№312266;інв.№312268;інв.№312271;інв.№312299;інв.№312346;
інв.№312425;інв.№312507;інв.№312508;інв.№312510;інв.№312545;інв.№312547;інв.№312563;
інв.№312581;інв.№312587;інв.№312588;інв.№312605;інв.№312609;інв.№312651;інв.№312824;
інв.№312831;інв.№313371;інв.№313375;інв.№313403;інв.№313404;інв.№313443;інв.№313449;
інв.№313450;інв.№313593;інв.№313596;інв.№313626;інв.№313627;інв.№313628;інв.№313630;
інв.№313665;інв.№313692;інв.№313693;інв.№313700;інв.№313756;інв.№313763;інв.№313791;
інв.№313823;інв.№313832;інв.№313833;інв.№313834;інв.№313835;інв.№313852;інв.№313865;
інв.№313866;інв.№313870;інв.№313871;інв.№313872;інв.№313873;інв.№313875;інв.№313877;
інв.№313878;інв.№313896;інв.№313897;інв.№313898;інв.№313900;інв.№313909;інв.№313949;
інв.№313950;інв.№313955;інв.№314004;інв.№314009;інв.№314048;інв.№314099;інв.№314101;
інв.№314190;інв.№314217;інв.№314218;інв.№314247;інв.№314256;інв.№314257;інв.№314260;
інв.№314266;інв.№314267;інв.№314270;інв.№314280;інв.№314288;інв.№314290;інв.№314295;
інв.№314296;інв.№314299;інв.№314300;інв.№314301;інв.№314308;інв.№314325;інв.№314326;
інв.№314338;інв.№314339;інв.№314404;інв.№314410;інв.№314487;інв.№314687;інв.№314916;
інв.№315020;інв.№315021;інв.№315036;інв.№315045;інв.№315076;інв.№315077;інв.№315088;
інв.№315105;інв.№315151;інв.№316190;інв.№316211;інв.№316221;інв.№316222;інв.№316259;
інв.№316264;інв.№316265;інв.№316268;інв.№316271;інв.№316274;інв.№316279;інв.№316303;
інв.№316305;інв.№316345;інв.№316489;інв.№316496;інв.№316511;інв.№316514;інв.№316519;
інв.№316521;інв.№316522;інв.№316523;інв.№316604;інв.№316605;інв.№316610;інв.№316703;
інв.№316705;інв.№316706;інв.№316707;інв.№316708;інв.№316709;інв.№316732;інв.№316742;
інв.№316744;інв.№316763;інв.№316791;інв.№316793;інв.№316817;інв.№316827;інв.№316828;
інв.№316848;інв.№316849;інв.№316851;інв.№316879;інв.№316890;інв.№316898;інв.№316904;
інв.№316910;інв.№316913;інв.№316929;інв.№316931;інв.№317048;інв.№317058;інв.№317059;
інв.№317063;інв.№317080;інв.№317086;інв.№317087;інв.№317089;інв.№317090;інв.№317091;
інв.№317092;інв.№317094;інв.№317095;інв.№317096;інв.№317097;інв.№317098;інв.№317099;
інв.№317100;інв.№317101;інв.№317102;інв.№317103;інв.№317115;інв.№317117;інв.№317139;

інв.№317146;інв.№317147;інв.№317148;інв.№317149;інв.№317152;інв.№317153;інв.№317154;
інв.№317155;інв.№317159;інв.№317160;інв.№317171;інв.№317172;інв.№317173;інв.№317176;
інв.№317177;інв.№317185;інв.№317186;інв.№317187;інв.№317197;інв.№317204;інв.№317205;
інв.№317211;інв.№317212;інв.№317219;інв.№317228;інв.№317233;інв.№317236;інв.№317237;
інв.№317239;інв.№317240;інв.№317241;інв.№317248;інв.№317249;інв.№317252;інв.№317256;
інв.№317257;інв.№317258;інв.№317259;інв.№317261;інв.№317262;інв.№317271;інв.№317272;
інв.№317282;інв.№317284;інв.№317285;інв.№317286;інв.№317288;інв.№317289;інв.№317290;
інв.№317292;інв.№317294;інв.№317299;інв.№317301;інв.№317302;інв.№317314;інв.№317318;
інв.№317321;інв.№317327;інв.№317328;інв.№317337;інв.№317339;інв.№317340;інв.№317370;
інв.№317386;інв.№317387;інв.№317393;інв.№317486;інв.№317497;інв.№317539;інв.№317551;
інв.№317554;інв.№317569;інв.№317585;інв.№317589;інв.№317598;інв.№317612;інв.№317661;
інв.№317688;інв.№317762;інв.№317769;інв.№317790;інв.№317791;інв.№317817;інв.№317839;
інв.№317840;інв.№317916;інв.№317935;інв.№317936;інв.№317967;інв.№317999;інв.№318001;
інв.№318027;інв.№318113;інв.№318126;інв.№318131;інв.№318132;інв.№318176;інв.№318177;
інв.№318181;інв.№318189;інв.№318192;інв.№318195;інв.№318198;інв.№318201;інв.№318203;
інв.№318212;інв.№318218;інв.№318223;інв.№318225;інв.№318232;інв.№318237;інв.№318266;
інв.№318272;інв.№318276;інв.№318404;інв.№318463;інв.№318475;інв.№318476;інв.№318477;
інв.№318495;інв.№322762;інв.№318523;інв.№318524;інв.№318851;інв.№318853;інв.№318910;
інв.№318911;інв.№318912;інв.№318925;інв.№318951;інв.№318952;інв.№319036;інв.№319045;
інв.№319046;інв.№319047;інв.№319049;інв.№319082;інв.№319086;інв.№319087;інв.№319096;
інв.№319098;інв.№319101;інв.№319104;інв.№319105;інв.№319111;інв.№319113;інв.№319115;
інв.№319117;інв.№319119;інв.№319131;інв.№319132;інв.№319133;інв.№319134;інв.№319144;
інв.№319148;інв.№319159;інв.№319160;інв.№319161;інв.№319172;інв.№319182;інв.№319295;
інв.№319296;інв.№319297;інв.№319298;інв.№319299;інв.№319316;інв.№319337;інв.№319343;
інв.№319346;інв.№319357;інв.№319358;інв.№319364;інв.№319373;інв.№319374;інв.№319384;
інв.№319391;інв.№319392;інв.№319413;інв.№319414;інв.№319431;інв.№319456;інв.№319472;
інв.№319473;інв.№319474;інв.№319488;інв.№319489;інв.№319496;інв.№319497;інв.№319498;
інв.№319509;інв.№319779;інв.№319854;інв.№319917;інв.№319954;інв.№319956;інв.№319960;
інв.№319965;інв.№319970;інв.№319977;інв.№319979;інв.№319980;інв.№319982;інв.№319984;

інв.№320213;інв.№320279;інв.№320290;інв.№320300;інв.№320302;інв.№320310;інв.№320312;
інв.№320313;інв.№320320;інв.№320445;інв.№320450;інв.№320456;інв.№320457;інв.№320490;
інв.№320491;інв.№320496;інв.№320500;інв.№320509;інв.№320531;інв.№320839;інв.№320988;
інв.№320991;інв.№321006;інв.№321037;інв.№321041;інв.№321046;інв.№321058;інв.№321067;
інв.№321087;інв.№321114;інв.№321115;інв.№321119;інв.№321134;інв.№321137;інв.№321138;
інв.№321139;інв.№321140;інв.№321141;інв.№321142;інв.№321143;інв.№321144;інв.№321145;
інв.№321146;інв.№321147;інв.№321153;інв.№321154;інв.№321157;інв.№321158;інв.№321160;
інв.№321161;інв.№321162;інв.№321163;інв.№321166;інв.№321167;інв.№321175;інв.№321176;
інв.№321183;інв.№321184;інв.№321185;інв.№321186;інв.№321187;інв.№321192;інв.№321193;
інв.№321207;інв.№321208;інв.№321216;інв.№321218;інв.№321220;інв.№321226;інв.№321227;
інв.№321228;інв.№321229;інв.№321235;інв.№321236;інв.№321242;інв.№321271;інв.№321305;
інв.№321336;інв.№321338;інв.№321356;інв.№321380;інв.№321385;інв.№321386;інв.№321387;
інв.№321388;інв.№321389;інв.№321390;інв.№321391;інв.№321392;інв.№321393;інв.№321421;
інв.№321429;інв.№321430;інв.№321432;інв.№321438;інв.№321466;інв.№321478;інв.№321484;
інв.№321507;інв.№321508;інв.№321512;інв.№321547;інв.№321606;інв.№321607;інв.№321608;
інв.№321609;інв.№321651;інв.№321655;інв.№321666;інв.№321679;інв.№321709;інв.№321715;
інв.№321717;інв.№321722;інв.№321723;інв.№321725;інв.№321726;інв.№321729;інв.№321730;
інв.№321735;інв.№321736;інв.№321737;інв.№321781;інв.№321805;інв.№321853;інв.№321862;
інв.№321865;інв.№321899;інв.№321900;інв.№321925;інв.№321937;інв.№321938;інв.№321947;
інв.№321953;інв.№321954;інв.№321964;інв.№321991;інв.№322030;інв.№322043;інв.№322062;
інв.№322110;інв.№322180;інв.№322197;інв.№322213;інв.№322220;інв.№322221;інв.№322283;
інв.№322315;інв.№322333;інв.№322338;інв.№322339;інв.№322346;інв.№322352;інв.№322366;
інв.№322385;інв.№322392;інв.№322394;інв.№322401;інв.№322435;інв.№322496;інв.№322503;
інв.№322516;інв.№322537;інв.№322571;інв.№322603;інв.№322653;інв.№322717;інв.№322756;
інв.№322973;інв.№323019;інв.№323030;інв.№323031;інв.№323057;інв.№323059;інв.№323103;
інв.№323104;інв.№323161;інв.№323164;інв.№323170;інв.№323179;інв.№323180;інв.№323184;
інв.№323247;інв.№323248;інв.№323269;інв.№323356;інв.№323365;інв.№323390;інв.№323878;
інв.№324106;інв.№324395;інв.№324396;інв.№324431;інв.№324480;інв.№324483;інв.№324484;
інв.№324892;інв.№325473;інв.№324930;інв.№324958;інв.№324959;інв.№324970;інв.№325004;
інв.№325016;інв.№325017;інв.№325029;інв.№325030;інв.№325031;інв.№325032;інв.№325150;
інв.№325152;інв.№325158;інв.№325159;інв.№325160;інв.№325513;інв.№325514;інв.№325515;
інв.№325516;інв.№325518;інв.№325519;інв.№325520;інв.№325521;інв.№325522;інв.№325523;
інв.№325524;інв.№325544;інв.№325566;інв.№325636;інв.№325661;інв.№325680;інв.№325700;
інв.№325720;інв.№325777;інв.№325795;інв.№325815;інв.№325818;інв.№325827;інв.№325828;
інв.№325850;інв.№325903;інв.№325910;інв.№325947;інв.№325948;інв.№325950;інв.№325952;

інв.№325953;інв.№325957;інв.№325967;інв.№325994;інв.№326006;інв.№326014;інв.№326019;
інв.№326022;інв.№326043;інв.№326055;інв.№326056;інв.№326059;інв.№326075;інв.№326078;
інв.№326081;інв.№326086;інв.№326130;інв.№326131;інв.№326135;інв.№326147;інв.№326159;
інв.№326160;інв.№326164;інв.№326205;інв.№326215;інв.№326216;інв.№326276;інв.№326277;
інв.№326278;інв.№326279;інв.№326370;інв.№326403;інв.№326416;інв.№326417;інв.№326418;
інв.№326419;інв.№326433;інв.№326434;інв.№326575;інв.№326592;інв.№326593;інв.№326594;
інв.№326602;інв.№326604;інв.№326605;інв.№326606;інв.№326607;інв.№326608;інв.№326609;
інв.№326613;інв.№326657;інв.№326681;інв.№326688;інв.№326689;інв.№326710;інв.№326714;
інв.№326717;інв.№326720;інв.№326722;інв.№326863;інв.№326864;інв.№326867;інв.№326875;
інв.№326876;інв.№326877;інв.№326878;інв.№326879;інв.№326880;інв.№326890;інв.№326891;
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інв.№326918;інв.№326919;інв.№326932;інв.№327160;інв.№327376;інв.№327406;інв.№327409;
інв.№327467;інв.№327471;інв.№327472;інв.№327473;інв.№327474;інв.№327487;інв.№327488;
інв.№327489;інв.№327490;інв.№327491;інв.№327732;інв.№327745;інв.№327756;інв.№327757;
інв.№327887;інв.№327888;інв.№327898;інв.№327899;інв.№327905;інв.№327908;інв.№327911;
інв.№327917;інв.№327920;інв.№327921;інв.№328008;інв.№328009;інв.№328010;інв.№328011;
інв.№328033;інв.№328034;інв.№328080;інв.№328095;інв.№328158;інв.№328249;інв.№328260;
інв.№328313;інв.№328526;інв.№328528;інв.№328529;інв.№328555;інв.№328578;інв.№328591;
інв.№328593;інв.№328600;інв.№328602;інв.№328610;інв.№328614;інв.№328615;інв.№328633;
інв.№328640;інв.№328642;інв.№328643;інв.№328653;інв.№328654;інв.№328655;інв.№328656;
інв.№328657;інв.№328658;інв.№328675;інв.№328682;інв.№328683;інв.№328684;інв.№328688;
інв.№328689;інв.№328690;інв.№328692;інв.№328693;інв.№328703;інв.№328704;інв.№328705;
інв.№328712;інв.№328713;інв.№328715;інв.№328719;інв.№328732;інв.№328733;інв.№328734;
інв.№328744;інв.№328747;інв.№328749;інв.№328770;інв.№328771;інв.№328772;інв.№328773;
інв.№328781;інв.№328824;інв.№328861;інв.№328934;інв.№328948;інв.№329051;інв.№329130;
інв.№329132;інв.№329187;інв.№329226;інв.№329344;інв.№329345;інв.№329348;інв.№329349;
інв.№329350;інв.№329351;інв.№329352;інв.№329353;інв.№329354;інв.№329370;інв.№329371;
інв.№329372;інв.№326429;інв.№329532;інв.№329533;інв.№329589;інв.№329625;інв.№329632;
інв.№329635;інв.№329636;інв.№329637;інв.№329639;інв.№329640;інв.№329641;інв.№329642;
інв.№329643;інв.№329688;інв.№329736;інв.№329751;інв.№329752;інв.№329990;інв.№329993;
інв.№330156;інв.№330212;інв.№330213;інв.№330248;інв.№331271;інв.№331272;інв.№331273;
інв.№331308;інв.№331429;інв.№331442;інв.№331455;інв.№331456;інв.№331457;інв.№331458;
інв.№331459;інв.№331460;інв.№331492;інв.№331523;інв.№331562;інв.№331573;інв.№331576;
інв.№331582;інв.№331588;інв.№331589;інв.№331616;інв.№331659;інв.№331660;інв.№331686;
інв.№331688;інв.№331694;інв.№331697;інв.№331909;інв.№331910;інв.№331935;інв.№331936;

інв.№331950;інв.№331951;інв.№331958;інв.№331997;інв.№331999;інв.№332002;інв.№332012;
інв.№332046;інв.№332284;інв.№332285;інв.№332318;інв.№332319;інв.№332325;інв.№332326;
інв.№332328;інв.№332333;інв.№332400;інв.№332454;інв.№332477;інв.№332514;інв.№332515;
інв.№332516;інв.№332517;інв.№332518;інв.№332519;інв.№332520;інв.№332521;інв.№332542;
інв.№332545;інв.№332587;інв.№332624;інв.№332625;інв.№332626;інв.№332627;інв.№332678;
інв.№332681;інв.№332688;інв.№332710;інв.№332741;інв.№332742;інв.№332743;інв.№332744;
інв.№332745;інв.№332746;інв.№332777;інв.№332780;інв.№332784;інв.№332789;інв.№332808;
інв.№332809;інв.№332810;інв.№332811;інв.№332812;інв.№332813;інв.№332814;інв.№332815;
інв.№332816;інв.№332817;інв.№332822;інв.№332823;інв.№332858;інв.№332859;інв.№332861;
інв.№332896;інв.№332981;інв.№332982;інв.№333011;інв.№333025;інв.№333106;інв.№333124;
інв.№333125;інв.№333130;інв.№333166;інв.№333168;інв.№333169;інв.№333172;інв.№333173;
інв.№333175;інв.№333176;інв.№333185;інв.№333211;інв.№333212;інв.№333213;інв.№333214;

інв.№333220;інв.№333223;інв.№333224;інв.№333252;інв.№333277;інв.№333278;інв.№333288;
інв.№333301;інв.№333302;інв.№333320;інв.№333321;інв.№333629;інв.№333630;інв.№333677;
інв.№333678;інв.№333679;інв.№333680;інв.№333681;інв.№333682;інв.№333683;інв.№333684;
інв.№333685;інв.№333686;інв.№333687;інв.№333688;інв.№333689;інв.№333690;інв.№333691;
інв.№333692;інв.№333693;інв.№333694;інв.№333695;інв.№333696;інв.№333697;інв.№333698;
інв.№333699;інв.№333700;інв.№333701;інв.№333702;інв.№333703;інв.№333704;інв.№333705;
інв.№333706;інв.№333707;інв.№333708;інв.№333709;інв.№333710;інв.№333711;інв.№333712;
інв.№333713;інв.№333714;інв.№333715;інв.№333716;інв.№333717;інв.№333718;інв.№333719;
інв.№333720;інв.№333721;інв.№333722;інв.№333723;інв.№333724;інв.№333725;інв.№333726;
інв.№333727;інв.№333728;інв.№333729;інв.№333730;інв.№333731;інв.№333732;інв.№333733;
інв.№333734;інв.№333735;інв.№333736;інв.№333737;інв.№333738;інв.№333739;інв.№333740;
інв.№333741;інв.№333742;інв.№333743;інв.№333744;інв.№333745;інв.№333746;інв.№333747;
інв.№333748;інв.№333749;інв.№333750;інв.№333751;інв.№333752;інв.№333753;інв.№333754;
інв.№333755;інв.№333756;інв.№333757;інв.№333758;інв.№333759;інв.№333760;інв.№333761;
інв.№333762;інв.№333763;інв.№333764;інв.№333765;інв.№333766;інв.№333767;інв.№333768;
інв.№333769;інв.№333770;інв.№333771;інв.№333772;інв.№333773;інв.№333774;інв.№333775;
інв.№333776;інв.№333777;інв.№333778;інв.№333779;інв.№333780;інв.№333781;інв.№333782;
інв.№333783;інв.№333784;інв.№333785;інв.№333786;інв.№333787;інв.№333788;інв.№333789;
інв.№333790;інв.№333791;інв.№333792;інв.№333793;інв.№333794;інв.№333795;інв.№333796;
інв.№333797;інв.№333798;інв.№333799;інв.№333800;інв.№333801;інв.№333802;інв.№333803;
інв.№333804;інв.№333805;інв.№333806;інв.№333807;інв.№333808;інв.№333809;інв.№333810;
інв.№333811;інв.№333812;інв.№333813;інв.№333814;інв.№333815;інв.№333816;інв.№333817;
інв.№333818;інв.№333819;інв.№333820;інв.№333821;інв.№333822;інв.№333823;інв.№333824;
інв.№333825;інв.№333826;інв.№333830;інв.№333831;інв.№333848;інв.№333850;інв.№333859;
інв.№333866;інв.№333867;інв.№333868;інв.№333869;інв.№333870;інв.№333871;інв.№333872;
інв.№333934;інв.№334105;інв.№334118;інв.№334120;інв.№334149;інв.№334160;інв.№334161;
інв.№334162;інв.№334167;інв.№334171;інв.№334191;інв.№334193;інв.№334194;інв.№334195;
інв.№334196;інв.№334197;інв.№334198;інв.№334199;інв.№334200;інв.№334201;інв.№334202;
інв.№334203;інв.№334204;інв.№334210;інв.№325474;інв.№334240;інв.№334267;інв.№334268;
інв.№334271;інв.№334274;інв.№334325;інв.№334326;інв.№334327;інв.№334334;інв.№334355;
інв.№334356;інв.№334357;інв.№334358;інв.№334359;інв.№334360;інв.№334361;інв.№334362;
інв.№334363;інв.№334364;інв.№334365;інв.№334366;інв.№334367;інв.№334368;інв.№334369;
інв.№334370;інв.№334371;інв.№334372;інв.№334373;інв.№334374;інв.№334375;інв.№334405;
інв.№334411;інв.№334412;інв.№334419;інв.№334420;інв.№334433;інв.№334434;інв.№334435;
інв.№334436;інв.№334459;інв.№334460;інв.№334461;інв.№334462;інв.№334463;інв.№334467;
інв.№334468;інв.№334469;інв.№334470;інв.№334471;інв.№334472;інв.№334473;інв.№334474;
інв.№334475;інв.№334476;інв.№334477;інв.№334478;інв.№334479;інв.№334480;інв.№334481;

інв.№334482;інв.№334483;інв.№334484;інв.№334485;інв.№334486;інв.№334487;інв.№334488;
інв.№334489;інв.№334490;інв.№334491;інв.№334492;інв.№334493;інв.№334494;інв.№334495;
інв.№334496;інв.№334497;інв.№334498;інв.№334499;інв.№334500;інв.№334501;інв.№334502;
інв.№334503;інв.№334504;інв.№334505;інв.№334506;інв.№334507;інв.№334508;інв.№334509;
інв.№334510;інв.№334511;інв.№334512;інв.№334513;інв.№334514;інв.№334515;інв.№334516;
інв.№334549;інв.№334551;інв.№334552;інв.№334580;інв.№317804;інв.№334636;інв.№334637;
інв.№334638;інв.№334639;інв.№334640;інв.№334641;інв.№334642;інв.№334643;інв.№334644;
інв.№334645;інв.№334646;інв.№334647;інв.№334648;інв.№334649;інв.№334650;інв.№334651;
інв.№334652;інв.№334653;інв.№334654;інв.№334655;інв.№334656;інв.№334657;інв.№334658;
інв.№334659;інв.№334660;інв.№334661;інв.№334662;інв.№334663;інв.№334664;інв.№334665;
інв.№334666;інв.№334667;інв.№334671;інв.№319848;інв.№334696;інв.№334706;інв.№334714;
інв.№334716;інв.№334717;інв.№334718;інв.№334719;інв.№334721;інв.№334724;інв.№334728;
інв.№334731;інв.№334734;інв.№334735;інв.№334736;інв.№334745;інв.№334746;інв.№334748;
інв.№334751;інв.№334754;інв.№334755;інв.№334761;інв.№334762;інв.№334763;інв.№334765;
інв.№334766;інв.№334768;інв.№334769;інв.№334771;інв.№334772;інв.№334774;інв.№334775;
інв.№334777;інв.№334778;інв.№334782;інв.№334783;інв.№334784;інв.№334785;інв.№334786;
інв.№335009;інв.№335027;інв.№335056;інв.№335057;інв.№335078;інв.№335079;інв.№335080;
інв.№335081;інв.№335082;інв.№335083;інв.№335084;інв.№335085;інв.№335086;інв.№335087;
інв.№335088;інв.№335089;інв.№335090;інв.№335091;інв.№335092;інв.№335093;інв.№335094;
інв.№335095;інв.№335096;інв.№335097;інв.№335098;інв.№335099;інв.№335117;інв.№335118;
інв.№335120;інв.№335121;інв.№335124;інв.№335125;інв.№335129;інв.№335646;інв.№335657;
інв.№335661;інв.№335745;інв.№335769;інв.№335770;інв.№335771;інв.№335851;інв.№335910;

інв.№335911;інв.№335941;інв.№335957;інв.№335958;інв.№335959;інв.№335960;інв.№335961;
інв.№335962;інв.№335963;інв.№335964;інв.№335965;інв.№335966;інв.№335967;інв.№335968;
інв.№335969;інв.№335970;інв.№335971;інв.№335972;інв.№335973;інв.№335974;інв.№335975;
інв.№335976;інв.№335977;інв.№335978;інв.№335979;інв.№335980;інв.№335981;інв.№335982;
інв.№335983;інв.№335984;інв.№336035;інв.№336039;інв.№336040;інв.№336041;інв.№336095;
інв.№336139;інв.№336147;інв.№336340;інв.№336341;інв.№336344;інв.№336345;інв.№336346;
інв.№336363;інв.№336365;інв.№336366;інв.№336367;інв.№336369;інв.№336389;інв.№336394;
інв.№336395;інв.№336396;інв.№336397;інв.№336398;інв.№336399;інв.№336415;інв.№336416;
інв.№336421;інв.№336422;інв.№336424;інв.№336425;інв.№336429;інв.№336430;інв.№336434;
інв.№336449;інв.№336450;інв.№336603;інв.№336604;інв.№336605;інв.№336606;інв.№336607;
інв.№336668;інв.№336702;інв.№336789;інв.№336790;інв.№336791;інв.№336794;інв.№336795;
інв.№336796;інв.№336797;інв.№336805;інв.№336809;інв.№336810;інв.№336812;інв.№337157;
інв.№337158;інв.№337301;інв.№337303;інв.№337321;інв.№337322;інв.№337340;інв.№337845;
інв.№337866;інв.№337867;інв.№337868;інв.№337869;інв.№337870;інв.№337871;інв.№337872;
інв.№337873;інв.№337888;інв.№337889;інв.№337895;інв.№337896;інв.№337938;інв.№338459;
інв.№326881;інв.№320941;інв.№Д005;інв.№251920;інв.№303391;інв.№Д0005;інв.№322444;
інв.№С8233;інв.№322455;інв.№322445;інв.№322617;інв.№С8234;інв.№Т1413;інв.№322639;
інв.№Т1762;інв.№А047;інв.№А051;інв.№А060;інв.№А071;інв.№А101;інв.№А102;інв.№А108;
інв.№А111;інв.№А118;інв.№А1206;інв.№А1207;інв.№А1208;інв.№А1213;інв.№А1214;
інв.№А1220;інв.№А1223;інв.№А123;інв.№А1234;інв.№А1238;інв.№А124;інв.№А1246;інв.№А125;
інв.№А1251;інв.№А1259;інв.№А1262;інв.№А1265;інв.№А127;інв.№А1271;інв.№А1272;
інв.№А1275;інв.№А1279;інв.№А1281;інв.№А1290;інв.№А1293;інв.№А1294;інв.№А1295;
інв.№А1296;інв.№А1302;інв.№А1306;інв.№А1316;інв.№А1325;інв.№А1328;інв.№А1330;
інв.№А1331;інв.№А1340;інв.№А1341;інв.№А1347;інв.№А1348;інв.№А1350;інв.№А1351;
інв.№А136;інв.№А1365;інв.№А1366;інв.№А1367;інв.№А1378;інв.№А1380;інв.№А1382;
інв.№А1385;інв.№А1388;інв.№А1389;інв.№А139;інв.№А1392;інв.№А1393;інв.№А1399;
інв.№А1403;інв.№А1406;інв.№А1407;інв.№А1412;інв.№А1415;інв.№А1417;інв.№А1418;
інв.№А1421;інв.№А1424;інв.№А1425;інв.№А1428;інв.№А1429;інв.№А143;інв.№А1430;
інв.№А1431;інв.№А1433;інв.№А1435;інв.№А1436;інв.№А144;інв.№А1440;інв.№А1445;
інв.№А1449;інв.№А1464;інв.№А1465;інв.№А1466;інв.№А1468;інв.№А1469;інв.№А1474;
інв.№А1477;інв.№А1478;інв.№А1480;інв.№А1481;інв.№А1485;інв.№А149;інв.№А1490;
інв.№А1492;інв.№А1495;інв.№А1501;інв.№А1510;інв.№А1511;інв.№А1512;інв.№А1516;
інв.№А1518;інв.№А1519;інв.№А1522;інв.№А1524;інв.№А1526;інв.№А1529;інв.№А1530;
інв.№А1533;інв.№А1539;інв.№А1541;інв.№А1542;інв.№А1543;інв.№А1544;інв.№А1546;
інв.№А1558;інв.№А1559;інв.№А156;інв.№А1561;інв.№А1567;інв.№А1568;інв.№А1593;
інв.№А1596;інв.№А1598;інв.№А1599;інв.№А1600;інв.№А1603;інв.№А1604;інв.№А1605;

інв.№А1606;інв.№А1617;інв.№А162;інв.№А1620;інв.№А1633;інв.№А1648;інв.№А1649;інв.№А165;
інв.№А1651;інв.№А1653;інв.№А1656;інв.№А1658;інв.№А1659;інв.№А1660;інв.№А1663;інв.№А1664;
інв.№А1666;інв.№А1670;інв.№А1682;інв.№А169;інв.№А1690;інв.№А1695;інв.№А1696;інв.№А1697;
інв.№А1698;інв.№А1702;інв.№А1703;інв.№А1708;інв.№А1709;інв.№А173;інв.№А1771;інв.№А1772;
інв.№А1773;інв.№А1774;інв.№А1778;інв.№А1779;інв.№А1785;інв.№А1786;інв.№А1791;інв.№А1797;
інв.№А1798;інв.№А1813;інв.№А1814;інв.№А1817;інв.№А1819;інв.№А1847;інв.№А1858;інв.№А1860;
інв.№А1862;інв.№А187;інв.№А1872;інв.№А1875;інв.№А1880;інв.№А1881;інв.№А1883;інв.№А1888;
інв.№А1890;інв.№А1892;інв.№А1901;інв.№А1902;інв.№А1917;інв.№А1919;інв.№А1920;інв.№А1922;
інв.№А1923;інв.№А1924;інв.№А196;інв.№А197;інв.№А198;інв.№А212;інв.№А215;інв.№А216;
інв.№А217;інв.№А224;інв.№А230;інв.№А236;інв.№А238;інв.№А240;інв.№А253;інв.№А258;
інв.№А259;інв.№А270;інв.№А273;інв.№А281;інв.№А313;інв.№А330;інв.№А331;інв.№А354;
інв.№А367;інв.№А370;інв.№А371;інв.№А374;інв.№А376;інв.№А381;інв.№А382;інв.№А392;
інв.№А399;інв.№А400;інв.№А403;інв.№А408;інв.№А411;інв.№А413;інв.№А417;інв.№А426;
інв.№А429;інв.№А433;інв.№А434;інв.№А446;інв.№А448;інв.№А449;інв.№А550;інв.№А573;
інв.№А597;інв.№А598;інв.№А602;інв.№А604;інв.№А605;інв.№А606;інв.№А618;інв.№А619;
інв.№А623;інв.№А637;інв.№А638;інв.№А640;інв.№А642;інв.№А643;інв.№А684;інв.№А685;
інв.№А686;інв.№А687;інв.№А691;інв.№А695;інв.№А701;інв.№А702;інв.№А703;інв.№А704;
інв.№А705;інв.№А706;інв.№А709;інв.№А711;інв.№А712;інв.№А713;інв.№А732;інв.№А733;
інв.№А734;інв.№А737;інв.№А738;інв.№А739;інв.№А740;інв.№А741;інв.№А743;інв.№А745;
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інв.№А759;інв.№А763;інв.№А786;інв.№А789;інв.№А795;інв.№А801;інв.№А814;інв.№А815;
інв.№А826;інв.№А827;інв.№А830;інв.№А834;інв.№А840;інв.№А842;інв.№А849;інв.№А850;
інв.№А855;інв.№А856;інв.№А858;інв.№А859;інв.№А862;інв.№А864;інв.№А867;інв.№А880;
інв.№А883;інв.№А888;інв.№А891;інв.№А897;інв.№А899;інв.№А912;інв.№А915;інв.№А918;
інв.№А922;інв.№А923;інв.№А924;інв.№А928;інв.№А937;інв.№А938;інв.№А941;інв.№А947;
інв.№А954;інв.№А956;інв.№А958;інв.№А961;інв.№А966;інв.№А969;інв.№А972;інв.№А974;
інв.№А977;інв.№А978;інв.№А982;інв.№А983;інв.№А990;інв.№А994;інв.№ВТ17484;інв.№ВТ17485;
інв.№ВТ17486;інв.№Т369;інв.№328556;інв.№Т734;інв.№322760;інв.№Д004;інв.№Д008;інв.№Д023;
інв.№Д034;інв.№Д039;інв.№Д074;інв.№Д1001;інв.№Д1003;інв.№Д1006;інв.№Д1013;інв.№Д1014;
інв.№Д1036;інв.№Д1039;інв.№Д1047;інв.№Д1051;інв.№Д1055;інв.№Д1063;інв.№Д1068;
інв.№Д1069;інв.№Д1075;інв.№Д1084;інв.№Д1089;інв.№Д1090;інв.№Д1097;інв.№Д1101;
інв.№Д1103;інв.№Д1106;інв.№Д1110;інв.№Д1114;інв.№Д1117;інв.№Д1123;інв.№Д1124;
інв.№Д1125;інв.№Д1128;інв.№Д1131;інв.№Д1142;інв.№Д1144;інв.№Д1145;інв.№Д1150;
інв.№Д1151;інв.№Д1152;інв.№Д1154;інв.№Д1156;інв.№Д1158;інв.№Д1159;інв.№Д1164;
інв.№Д1165;інв.№Д1166;інв.№Д1168;інв.№Д117;інв.№Д1173;інв.№Д1175;інв.№Д1177;
інв.№Д1184;інв.№Д1186;інв.№Д1189;інв.№Д1190;інв.№Д1202;інв.№Д1203;інв.№Д1204;
інв.№Д1205;інв.№Д1210;інв.№Д1211;інв.№Д1216;інв.№Д1220;інв.№Д1222;інв.№Д1223;
інв.№Д1225;інв.№Д1233;інв.№Д1234;інв.№Д1236;інв.№Д1237;інв.№Д1238;інв.№Д1241;
інв.№Д1243;інв.№Д1248;інв.№Д1249;інв.№Д1255;інв.№Д1258;інв.№Д1263;інв.№Д1264;
інв.№Д1265;інв.№Д1276;інв.№Д1280;інв.№Д1283;інв.№Д1285;інв.№Д1288;інв.№Д1289;
інв.№Д1291;інв.№Д1292;інв.№Д1297;інв.№Д1299;інв.№Д1300;інв.№Д1318;інв.№Д132;
інв.№Д1331;інв.№Д1335;інв.№Д1339;інв.№Д1342;інв.№Д1346;інв.№Д1347;інв.№Д1352;
інв.№Д1353;інв.№Д1354;інв.№Д1355;інв.№Д1359;інв.№Д136;інв.№Д1361;інв.№Д1366;
інв.№Д1368;інв.№Д1371;інв.№Д1374;інв.№Д1376;інв.№Д1377;інв.№Д1379;інв.№Д1380;
інв.№Д1383;інв.№Д1385;інв.№Д1386;інв.№Д1387;інв.№Д1389;інв.№Д1392;інв.№Д1393;

інв.№Д1396;інв.№Д1397;інв.№Д1398;інв.№Д1400;інв.№Д1402;інв.№Д1403;інв.№Д1410;
інв.№Д1413;інв.№Д1415;інв.№Д1416;інв.№Д1418;інв.№Д1419;інв.№Д1422;інв.№Д1425;
інв.№Д1430;інв.№Д1445;інв.№Д1446;інв.№Д1448;інв.№Д1449;інв.№Д1452;інв.№Д1454;
інв.№Д1455;інв.№Д1456;інв.№Д146;інв.№Д1460;інв.№Д1461;інв.№Д1473;інв.№Д1474;
інв.№Д1475;інв.№Д1476;інв.№Д1483;інв.№Д1484;інв.№Д1489;інв.№Д1494;інв.№Д1503;
інв.№Д1506;інв.№Д1507;інв.№Д1514;інв.№Д1515;інв.№Д1518;інв.№Д1519;інв.№Д157;інв.№Д172;
інв.№Д194;інв.№Д199;інв.№Д213;інв.№Д216;інв.№Д227;інв.№Д231;інв.№Д240;інв.№Д246;
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інв.№И23431;інв.№И23433;інв.№И23434;інв.№И23438;інв.№И23451;інв.№И23452;інв.№И23453;
інв.№И23454;інв.№И23455;інв.№И23456;інв.№И23503;інв.№И23541;інв.№И23567;інв.№И23568;
інв.№И23570;інв.№И23571;інв.№И23577;інв.№И23610;інв.№И23629;інв.№И23630;інв.№И23631;
інв.№И23632;інв.№И23633;інв.№И23634;інв.№И23635;інв.№И23636;інв.№И23637;інв.№И23638;
інв.№И23668;інв.№И23669;інв.№И23670;інв.№И23671;інв.№И23672;інв.№И23687;інв.№И23692;
інв.№И23697;інв.№И2654;інв.№И3007;інв.№И3201;інв.№И3496;інв.№И3553;інв.№И3905;
інв.№И3914;інв.№И4180;інв.№И4251;інв.№И4495;інв.№И4591;інв.№И4620;інв.№И4691;
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інв.№И4702;інв.№И4744;інв.№И4785;інв.№И4813;інв.№И486;інв.№И4892;інв.№И5108;
інв.№И5109;інв.№И5452;інв.№И5571;інв.№И5622;інв.№И7035;інв.№И7036;інв.№И7096;
інв.№И7170;інв.№И7171;інв.№И7408;інв.№И7582;інв.№И7729;інв.№И7756;інв.№И8332;
інв.№И8374;інв.№И8538;інв.№И8605;інв.№И9897;інв.№Л002;інв.№Л005;інв.№Л048;інв.№Л049;
інв.№Л126;інв.№Л129;інв.№Л132;інв.№Л134;інв.№Л142;інв.№Л145;інв.№Л169;інв.№Л186;
інв.№Л189;інв.№Л206;інв.№Л248;інв.№Л254;інв.№Л266;інв.№Л309;інв.№Л318;інв.№Л328;
інв.№Л350;інв.№Л351;інв.№Л353;інв.№Л356;інв.№Л357;інв.№Л359;інв.№Л376;інв.№Л387;
інв.№Л422;інв.№Л423;інв.№Л427;інв.№Л435;інв.№Л445;інв.№Л454;інв.№Л460;інв.№Л461;
інв.№Л469;інв.№Л472;інв.№Л492;інв.№Л731;інв.№Л732;інв.№Л755;інв.№Л757;інв.№Л761;
інв.№Л775;інв.№Л776;інв.№Л778;інв.№Л792;інв.№Л793;інв.№ОИ0109;інв.№ОИ0110;
інв.№ОИ0111;інв.№ОИ0112;інв.№ОИ0118;інв.№ОИ0131;інв.№ОИ0255;інв.№ОИ0258;
інв.№ОИ0282;інв.№ОИ0319;інв.№ОИ0320;інв.№ОИ0412;інв.№ОИ0438;інв.№ОИ0439;
інв.№ОИ0505;інв.№ОИ0523;інв.№ОИ0524;інв.№ОИ0551;інв.№ОИ0576;інв.№ОИ10613;
інв.№ОИ14150;інв.№ОИ14895;інв.№ОИ15783;інв.№ОИ1621;інв.№ОИ18612;інв.№ОИ22237;
інв.№ОИ22364;інв.№ОИ22370;інв.№ОИ23911;інв.№ОИ23912;інв.№ОИ26516;інв.№ОИ31825;
інв.№ОИ3310А;інв.№ОИ33740;інв.№ОИ33791;інв.№ОИ33792;інв.№ОИ35476;інв.№ОИ35477;
інв.№ОИ35478;інв.№ОИ35868;інв.№ОИ373;інв.№ОИ387;інв.№ОИ39129;інв.№ОИ39131;
інв.№ОИ39133;інв.№ОИ39134;інв.№ОИ39135;інв.№ОИ39137;інв.№ОИ4199;інв.№ОИ499;
інв.№ОИ511;інв.№ОИ556;інв.№ОИ559;інв.№ОИ561;інв.№ОИ563;інв.№ОИ565;інв.№ОИ566;
інв.№ОИ569;інв.№ОИ620;інв.№ОИ642;інв.№ОИ644;інв.№ОИ645;інв.№ОИ7140;інв.№ОИ7143;
інв.№ОИ8589;інв.№С10032;інв.№С10033;інв.№С10034;інв.№С10035;інв.№С10036;інв.№С10037;
інв.№С10038;інв.№С10039;інв.№С10040;інв.№С10041;інв.№С10045;інв.№С10048;інв.№С10081;
інв.№С10082;інв.№С10083;інв.№С10084;інв.№С10085;інв.№С10086;інв.№С10160;інв.№С10161;
інв.№С10162;інв.№С10163;інв.№С10168;інв.№С10169;інв.№С10200;інв.№С10207;інв.№С10208;
інв.№С10209;інв.№С10210;інв.№С10211;інв.№С10212;інв.№С10213;інв.№С10214;інв.№С10215;

інв.№С10216;інв.№С10217;інв.№С10218;інв.№С10219;інв.№С10229;інв.№С10241;інв.№С10242;
інв.№С10243;інв.№С10244;інв.№С10245;інв.№С10246;інв.№С10247;інв.№С10248;інв.№С10249;
інв.№С10250;інв.№С10251;інв.№С10255;інв.№С10256;інв.№С10260;інв.№С10262;інв.№С10264;
інв.№С10282;інв.№С10284;інв.№С10286;інв.№С10288;інв.№С10289;інв.№С10290;інв.№С10291;
інв.№С10292;інв.№С10334;інв.№С10348;інв.№С10362;інв.№С10363;інв.№С10364;інв.№С10368;
інв.№С10444;інв.№С10445;інв.№С10446;інв.№С10448;інв.№С10449;інв.№С10450;інв.№С10451;
інв.№С10452;інв.№С10460;інв.№С10478;інв.№С10517;інв.№С10743;інв.№С10746;інв.№С10753;
інв.№С10756;інв.№С10762;інв.№С10764;інв.№С10765;інв.№С10767;інв.№С10768;інв.№С10779;
інв.№С10789;інв.№С10793;інв.№С10794;інв.№С10809;інв.№С10813;інв.№С10817;інв.№С10818;
інв.№С10819;інв.№С10820;інв.№С10821;інв.№С10824;інв.№С10831;інв.№С10833;інв.№С10840;
інв.№С10841;інв.№С10842;інв.№С10856;інв.№С10857;інв.№С10858;інв.№С10859;інв.№С10860;
інв.№С10885;інв.№С10886;інв.№С10893;інв.№С10897;інв.№С10899;інв.№С10902;інв.№С10903;
інв.№С10904;інв.№С10918;інв.№С10919;інв.№С10920;інв.№С10921;інв.№С10922;інв.№С10923;
інв.№С10929;інв.№С10930;інв.№С10933;інв.№С10935;інв.№С10936;інв.№С10937;інв.№С1322;
інв.№С1857;інв.№С1859;інв.№С1917;інв.№С1939;інв.№С1944;інв.№С1970;інв.№С1971;
інв.№С1972;інв.№С1982;інв.№С1993;інв.№С2010;інв.№С2043;інв.№С2048;інв.№С2049;
інв.№С2135;інв.№С2139;інв.№С2140;інв.№С2141;інв.№С2142;інв.№С2149;інв.№С2157;
інв.№С2158;інв.№С2160;інв.№С2161;інв.№С2180;інв.№С2183;інв.№С2184;інв.№С2195;
інв.№С2197;інв.№С2198;інв.№С2203;інв.№С2222;інв.№С2224;інв.№С2225;інв.№С2226;
інв.№С2242;інв.№С2254;інв.№С2255;інв.№С2259;інв.№С2261;інв.№С2263;інв.№С2340;
інв.№С2345;інв.№С2350;інв.№С2351;інв.№С2352;інв.№С2353;інв.№С2354;інв.№С2355;
інв.№С2356;інв.№С2357;інв.№С2358;інв.№С2458;інв.№С2459;інв.№С2460;інв.№С2463;
інв.№С2465;інв.№С2466;інв.№С2501;інв.№С2537;інв.№С2538;інв.№С2539;інв.№С2543;
інв.№С2544;інв.№С2546;інв.№С2557;інв.№С2559;інв.№С2563;інв.№С2564;інв.№С2572;
інв.№С2573;інв.№С2574;інв.№С2578;інв.№С2588;інв.№С2591;інв.№С2592;інв.№С2595;

інв.№С2596;інв.№С2597;інв.№С2668;інв.№С2669;інв.№С2672;інв.№С2675;інв.№С2676;інв.№С2677;
інв.№С2712;інв.№С2732;інв.№С2737;інв.№С2816;інв.№С2817;інв.№С2818;інв.№С2819;інв.№С2820;
інв.№С2821;інв.№С2822;інв.№С2851;інв.№С2856;інв.№С2859;інв.№С3016;інв.№С3017;інв.№С3021;
інв.№С3067;інв.№С3108;інв.№С3220;інв.№С3305;інв.№С3313;інв.№С3324;інв.№С3331;інв.№С3414;
інв.№С3419;інв.№С3494;інв.№С5005;інв.№С5016;інв.№С5032;інв.№С5033;інв.№С5098;інв.№С5105;
інв.№С5106;інв.№С5159;інв.№С5160;інв.№С5161;інв.№С5284;інв.№С5297;інв.№С5320;інв.№С5341;
інв.№С5417;інв.№С5456;інв.№С5545;інв.№С5567;інв.№С5568;інв.№С5569;інв.№С5598;інв.№С5602;
інв.№С5606;інв.№С5630;інв.№С5631;інв.№С5632;інв.№С5635;інв.№С5642;інв.№С5644;інв.№С5648;
інв.№С5649;інв.№С5650;інв.№С5652;інв.№С5655;інв.№С5656;інв.№С5658;інв.№С5661;інв.№С5662;
інв.№С5664;інв.№С5671;інв.№С5710;інв.№С5716;інв.№С5717;інв.№С5719;інв.№С5720;інв.№С5721;
інв.№С5724;інв.№С5726;інв.№С5730;інв.№С5734;інв.№С5735;інв.№С5736;інв.№С5739;інв.№С5740;
інв.№С5746;інв.№С5764;інв.№С5765;інв.№С5766;інв.№С5767;інв.№С5773;інв.№С5775;інв.№С5777;
інв.№С5778;інв.№С5784;інв.№С5785;інв.№С5786;інв.№С5801;інв.№С5802;інв.№С5803;інв.№С5804;
інв.№С5805;інв.№С5806;інв.№С5807;інв.№С5808;інв.№С5811;інв.№С5812;інв.№С5813;інв.№С5814;
інв.№С5815;інв.№С5832;інв.№С5836;інв.№С5837;інв.№С5839;інв.№С5841;інв.№С5842;інв.№С5843;
інв.№С5844;інв.№С5845;інв.№С5848;інв.№С5849;інв.№С5854;інв.№С5858;інв.№С5859;інв.№С5865;
інв.№С5866;інв.№С5869;інв.№С5870;інв.№С5871;інв.№С5875;інв.№С5876;інв.№С5887;інв.№С5888;
інв.№С5893;інв.№С5900;інв.№С5901;інв.№С5902;інв.№С5903;інв.№С5905;інв.№С5939;інв.№С5940;
інв.№С5941;інв.№С5943;інв.№С5944;інв.№С5945;інв.№С5946;інв.№С5947;інв.№С5948;інв.№С5949;
інв.№С5950;інв.№С5953;інв.№С5954;інв.№С5962;інв.№С5963;інв.№С5964;інв.№С5965;інв.№С5966;
інв.№С5967;інв.№С5968;інв.№С5971;інв.№С5972;інв.№С5974;інв.№С5975;інв.№С5976;інв.№С5977;
інв.№С5979;інв.№С5981;інв.№С5982;інв.№С5987;інв.№С5988;інв.№С5989;інв.№С5990;інв.№С5991;
інв.№С5996;інв.№С5997;інв.№С5998;інв.№С6000;інв.№С6001;інв.№С6002;інв.№С6003;інв.№С6004;
інв.№С6007;інв.№С6009;інв.№С6013;інв.№С6017;інв.№С6020;інв.№С6021;інв.№С6022;інв.№С6023;
інв.№С6039;інв.№С6040;інв.№С6045;інв.№С6046;інв.№С6047;інв.№С6048;інв.№С6055;інв.№С6056;
інв.№С6059;інв.№С6060;інв.№С6061;інв.№С6062;інв.№С6063;інв.№С6064;інв.№С6067;інв.№С6068;
інв.№С6069;інв.№С6070;інв.№С6072;інв.№С6074;інв.№С6075;інв.№С6076;інв.№С6077;інв.№С6078;
інв.№С6081;інв.№С6082;інв.№С6083;інв.№С6084;інв.№С6085;інв.№С6097;інв.№С6601;інв.№С6602;
інв.№С6603;інв.№С6604;інв.№С6610;інв.№С6611;інв.№С6612;інв.№С6637;інв.№С6638;інв.№С6639;
інв.№С6640;інв.№С6661;інв.№С6675;інв.№С6678;інв.№С6679;інв.№С6720;інв.№С6721;інв.№С6722;
інв.№С6723;інв.№С6724;інв.№С6725;інв.№С6726;інв.№С6727;інв.№С6728;інв.№С6729;інв.№С6730;
інв.№С6731;інв.№С6734;інв.№С6735;інв.№С6736;інв.№С6737;інв.№С6738;інв.№С6739;інв.№С6746;
інв.№С6750;інв.№С6751;інв.№С6752;інв.№С6753;інв.№С6754;інв.№С6755;інв.№С6756;інв.№С6757;
інв.№С6758;інв.№С6759;інв.№С6760;інв.№С6761;інв.№С6762;інв.№С6763;інв.№С6764;інв.№С6765;
інв.№С6766;інв.№С6767;інв.№С6768;інв.№С6769;інв.№С6773;інв.№С6774;інв.№С6785;інв.№С6786;

інв.№С6787;інв.№С6788;інв.№С6789;інв.№С6791;інв.№С6792;інв.№С6793;інв.№С6794;інв.№С6803;
інв.№С6812;інв.№С6815;інв.№С6816;інв.№С6817;інв.№С6818;інв.№С6819;інв.№С6820;інв.№С6821;
інв.№С6822;інв.№С6823;інв.№С6824;інв.№С6825;інв.№С6826;інв.№С6827;інв.№С6828;інв.№С6829;
інв.№С6833;інв.№С6834;інв.№С6841;інв.№С6857;інв.№С6875;інв.№С6877;інв.№С6883;інв.№С6884;
інв.№С6885;інв.№С6886;інв.№С6889;інв.№С6899;інв.№С6900;інв.№С6903;інв.№С6904;інв.№С6905;
інв.№С6909;інв.№С6915;інв.№С6916;інв.№С6917;інв.№С6919;інв.№С6920;інв.№С6921;інв.№С6942;
інв.№С6943;інв.№С6948;інв.№С6950;інв.№С6951;інв.№С6953;інв.№С6954;інв.№С6956;інв.№С6957;
інв.№С6961;інв.№С6962;інв.№С6966;інв.№С6969;інв.№С6970;інв.№С6971;інв.№С6974;інв.№С6975;
інв.№С6976;інв.№С6987;інв.№С6988;інв.№С6993;інв.№С6994;інв.№С7002;інв.№С7003;інв.№С7017;
інв.№С7018;інв.№С7019;інв.№С7020;інв.№С7021;інв.№С7022;інв.№С7023;інв.№С7024;інв.№С7025;
інв.№С7040;інв.№С7048;інв.№С7050;інв.№С7132;інв.№С7183;інв.№С7184;інв.№С7185;інв.№С7190;
інв.№С7193;інв.№С7195;інв.№С7196;інв.№С7199;інв.№С7200;інв.№С7201;інв.№С7202;інв.№С7203;
інв.№С7204;інв.№С7206;інв.№С7212;інв.№С7215;інв.№С7221;інв.№С7222;інв.№С7231;інв.№С7234;
інв.№С7235;інв.№С7239;інв.№С7248;інв.№С7251;інв.№С7252;інв.№С7253;інв.№С7254;інв.№С7255;
інв.№С7256;інв.№С7257;інв.№С7258;інв.№С7259;інв.№С7266;інв.№С7267;інв.№С7268;інв.№С7320;
інв.№С7332;інв.№С7346;інв.№С7349;інв.№С7350;інв.№С7352;інв.№С7353;інв.№С7354;інв.№С7355;
інв.№С7356;інв.№С7357;інв.№С7358;інв.№С7359;інв.№С7362;інв.№С7363;інв.№С7364;інв.№С7365;
інв.№С7366;інв.№С7367;інв.№С7368;інв.№С7369;інв.№С7371;інв.№С7373;інв.№С7374;інв.№С7376;
інв.№С7378;інв.№С7379;інв.№С7388;інв.№С7389;інв.№С7390;інв.№С7391;інв.№С7392;інв.№С7393;
інв.№С7394;інв.№С7395;інв.№С7396;інв.№С7397;інв.№С7398;інв.№С7400;інв.№С7401;інв.№С7402;
інв.№С7403;інв.№С7404;інв.№С7405;інв.№С7406;інв.№С7407;інв.№С7408;інв.№С7409;інв.№С7410;
інв.№С7411;інв.№С7412;інв.№С7413;інв.№С7414;інв.№С7415;інв.№С7416;інв.№С7417;інв.№С7421;
інв.№С7422;інв.№С7424;інв.№С7425;інв.№С7426;інв.№С7427;інв.№С7460;інв.№С7461;інв.№С7462;
інв.№С7463;інв.№С7464;інв.№С7465;інв.№С7466;інв.№С7467;інв.№С7489;інв.№С7490;інв.№С7492;
інв.№С7493;інв.№С7494;інв.№С7495;інв.№С7496;інв.№С7497;інв.№С7498;інв.№С7499;інв.№С7500;
інв.№С7505;інв.№С7506;інв.№С7507;інв.№С7508;інв.№С7509;інв.№С7510;інв.№С7511;інв.№С7512;
інв.№С7513;інв.№С7515;інв.№С7516;інв.№С7517;інв.№С7518;інв.№С7522;інв.№С7523;інв.№С7524;
інв.№С7525;інв.№С7533;інв.№С7534;інв.№С7535;інв.№С7536;інв.№С7587;інв.№С7588;інв.№С7589;
інв.№С7590;інв.№С7591;інв.№С7592;інв.№С7593;інв.№С7594;інв.№С7595;інв.№С7596;інв.№С7597;
інв.№С7598;інв.№С7604;інв.№С7612;інв.№С7613;інв.№С7614;інв.№С7615;інв.№С7616;інв.№С7618;
інв.№С7624;інв.№С7625;інв.№С7626;інв.№С7627;інв.№С7628;інв.№С7629;інв.№С7631;інв.№С7632;
інв.№С7635;інв.№С7636;інв.№С7637;інв.№С7638;інв.№С7639;інв.№С7640;інв.№С7641;інв.№С7642;
інв.№С7643;інв.№С7645;інв.№С7662;інв.№С7670;інв.№С7680;інв.№С7692;інв.№С7738;інв.№С7749;
інв.№С7750;інв.№С7751;інв.№С7752;інв.№С7756;інв.№С7762;інв.№С7767;інв.№С7768;інв.№С7769;
інв.№С7770;інв.№С7771;інв.№С7772;інв.№С7782;інв.№С7783;інв.№С7792;інв.№С7793;інв.№С7794;
інв.№С7795;інв.№С7796;інв.№С7797;інв.№С7798;інв.№С7799;інв.№С7800;інв.№С7801;інв.№С7802;
інв.№С7803;інв.№С7804;інв.№С7805;інв.№С7806;інв.№С7807;інв.№С7808;інв.№С7809;інв.№С7810;
інв.№С7811;інв.№С7812;інв.№С7813;інв.№С7814;інв.№С7815;інв.№С7816;інв.№С7817;інв.№С7818;
інв.№С7819;інв.№С7820;інв.№С7821;інв.№С7822;інв.№С7823;інв.№С7824;інв.№С7825;інв.№С7826;
інв.№С7827;інв.№С7828;інв.№С7829;інв.№С7830;інв.№С7831;інв.№С7832;інв.№С7833;інв.№С7834;
інв.№С7835;інв.№С7836;інв.№С7837;інв.№С7838;інв.№С7840;інв.№С7841;інв.№С7842;інв.№С7847;
інв.№С7849;інв.№С7850;інв.№С7851;інв.№С7852;інв.№С7853;інв.№С7854;інв.№С7855;інв.№С7856;
інв.№С7857;інв.№С7858;інв.№С7859;інв.№С7860;інв.№С7861;інв.№С7862;інв.№С7863;інв.№С7864;
інв.№С7865;інв.№С7866;інв.№С7867;інв.№С7868;інв.№С7869;інв.№С7870;інв.№С7871;інв.№С7872;
інв.№С7873;інв.№С7874;інв.№С7875;інв.№С7876;інв.№С7877;інв.№С7878;інв.№С7879;інв.№С7880;
інв.№С7881;інв.№С7882;інв.№С7912;інв.№С7913;інв.№С7915;інв.№С7917;інв.№С7918;інв.№С7924;
інв.№С7930;інв.№С7931;інв.№С7932;інв.№С7936;інв.№С7939;інв.№С7951;інв.№С7961;інв.№С7962;
інв.№С7964;інв.№С7965;інв.№С7966;інв.№С7967;інв.№С7968;інв.№С7969;інв.№С7970;інв.№С7971;
інв.№С7994;інв.№С7999;інв.№С8000;інв.№С8001;інв.№С8020;інв.№С8021;інв.№С8022;інв.№С8023;
інв.№С8032;інв.№С8033;інв.№С8034;інв.№С8042;інв.№С8043;інв.№С8044;інв.№С8046;інв.№С8048;
інв.№С8049;інв.№С8050;інв.№С8051;інв.№С8054;інв.№С8055;інв.№С8056;інв.№С8057;інв.№С8058;

інв.№С8059;інв.№С8060;інв.№С8061;інв.№С8062;інв.№С8063;інв.№С8065;інв.№С8066;інв.№С8067;
інв.№С8069;інв.№С8070;інв.№С8072;інв.№С8073;інв.№С8074;інв.№С8075;інв.№С8076;інв.№С8077;
інв.№С8078;інв.№С8079;інв.№С8080;інв.№С8081;інв.№С8082;інв.№С8083;інв.№С8089;інв.№С8090;
інв.№С8091;інв.№С8092;інв.№С8093;інв.№С8094;інв.№С8095;інв.№С8096;інв.№С8162;інв.№С8166;
інв.№С8167;інв.№С8168;інв.№С8176;інв.№С8178;інв.№С8179;інв.№С8180;інв.№С8188;інв.№С8191;
інв.№С8192;інв.№С8193;інв.№С8194;інв.№С8195;інв.№С8196;інв.№С8197;інв.№С8203;інв.№С8205;
інв.№С8207;інв.№С8208;інв.№С8210;інв.№С8211;інв.№С8222;інв.№С8223;інв.№С8224;інв.№С8225;
інв.№С8226;інв.№С8227;інв.№С8228;інв.№С8229;інв.№С8230;інв.№С8231;інв.№С8232;інв.№С8237;
інв.№С8238;інв.№С8241;інв.№С8242;інв.№С8243;інв.№С8244;інв.№С8245;інв.№С8246;інв.№С8247;
інв.№С8248;інв.№С8249;інв.№С8250;інв.№С8251;інв.№С8252;інв.№С8254;інв.№С8255;інв.№С8256;
інв.№С8257;інв.№С8258;інв.№С8259;інв.№С8260;інв.№С8296;інв.№С8313;інв.№С8320;інв.№С8321;
інв.№С8322;інв.№С8323;інв.№С8324;інв.№С8325;інв.№С8326;інв.№С8327;інв.№С8328;інв.№С8329;
інв.№С8330;інв.№С8331;інв.№С8332;інв.№С8333;інв.№С8334;інв.№С8335;інв.№С8338;інв.№С8339;
інв.№С8340;інв.№С8342;інв.№С8343;інв.№С8344;інв.№С8389;інв.№С8396;інв.№С8422;інв.№С8423;
інв.№С8424;інв.№С8425;інв.№С8426;інв.№С8428;інв.№С8442;інв.№С8443;інв.№С8444;інв.№С8445;
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інв.№С8446;інв.№С8448;інв.№С8450;інв.№С8451;інв.№С8452;інв.№С8453;інв.№С8454;інв.№С8455;
інв.№С8456;інв.№С8457;інв.№С8458;інв.№С8459;інв.№С8460;інв.№С8461;інв.№С8462;інв.№С8463;
інв.№С8464;інв.№С8465;інв.№С8466;інв.№С8467;інв.№С8468;інв.№С8469;інв.№С8470;інв.№С8471;
інв.№С8473;інв.№С8474;інв.№С8475;інв.№С8476;інв.№С8477;інв.№С8478;інв.№С8479;інв.№С8480;
інв.№С8481;інв.№С8482;інв.№С8483;інв.№С8484;інв.№С8485;інв.№С8486;інв.№С8487;інв.№С8488;
інв.№С8489;інв.№С8490;інв.№С8491;інв.№С8492;інв.№С8493;інв.№С8494;інв.№С8495;інв.№С8496;
інв.№С8497;інв.№С8498;інв.№С8499;інв.№С8500;інв.№С8501;інв.№С8502;інв.№С8503;інв.№С8504;
інв.№С8506;інв.№С8510;інв.№С8511;інв.№С8512;інв.№С8513;інв.№С8514;інв.№С8515;інв.№С8516;
інв.№С8517;інв.№С8518;інв.№С8519;інв.№С8593;інв.№С8594;інв.№С8595;інв.№С8597;інв.№С8605;
інв.№С8606;інв.№С8611;інв.№С8614;інв.№С8644;інв.№С8645;інв.№С8646;інв.№С8647;інв.№С8648;
інв.№С8649;інв.№С8651;інв.№С8652;інв.№С8653;інв.№С8654;інв.№С8655;інв.№С8658;інв.№С8663;
інв.№С8681;інв.№С8689;інв.№С8690;інв.№С8713;інв.№С8715;інв.№С8721;інв.№С8722;інв.№С8723;
інв.№С8724;інв.№С8725;інв.№С8726;інв.№С8727;інв.№С8728;інв.№С8729;інв.№С8735;інв.№С8736;
інв.№С8737;інв.№С8738;інв.№С8740;інв.№С8742;інв.№С8744;інв.№С8745;інв.№С8746;інв.№С8747;
інв.№С8748;інв.№С8749;інв.№С8750;інв.№С8751;інв.№С8754;інв.№С8755;інв.№С8757;інв.№С8761;
інв.№С8762;інв.№С8763;інв.№С8764;інв.№С8765;інв.№С8766;інв.№С8767;інв.№С8768;інв.№С8769;
інв.№С8770;інв.№С8771;інв.№С8772;інв.№С8773;інв.№С8774;інв.№С8775;інв.№С8776;інв.№С8777;
інв.№С8778;інв.№С8824;інв.№С8825;інв.№С8826;інв.№С8827;інв.№С8828;інв.№С8830;інв.№С8853;
інв.№С8854;інв.№С8855;інв.№С8856;інв.№С8859;інв.№С8861;інв.№С8862;інв.№С8863;інв.№С8883;
інв.№С8884;інв.№С8885;інв.№С8886;інв.№С8887;інв.№С8888;інв.№С8892;інв.№С8895;інв.№С8896;
інв.№С8902;інв.№С8903;інв.№С8904;інв.№С8905;інв.№С8906;інв.№С8907;інв.№С8909;інв.№С8910;
інв.№С8943;інв.№С8944;інв.№С8953;інв.№С8973;інв.№С8979;інв.№С8980;інв.№С8981;інв.№С8983;
інв.№С8985;інв.№С8993;інв.№С8994;інв.№Т020;інв.№Т021;інв.№Т023;інв.№Т026;інв.№Т033;
інв.№Т036;інв.№Т043;інв.№Т045;інв.№Т062;інв.№Т078;інв.№Т080;інв.№Т081;інв.№Т082;
інв.№Т083;інв.№Т088;інв.№Т089;інв.№Т092;інв.№Т095;інв.№Т096;інв.№Т097;інв.№Т100;

інв.№Т111;інв.№Т115;інв.№Т116;інв.№Т1232;інв.№Т1233;інв.№Т125;інв.№Т1259;інв.№Т127;
інв.№Т1279;інв.№Т128;інв.№Т1280;інв.№Т1284;інв.№Т1295;інв.№Т1296;інв.№Т1297;інв.№Т1299;
інв.№Т1300;інв.№Т1301;інв.№Т1303;інв.№Т1304;інв.№Т1306;інв.№Т1317;інв.№Т1319;інв.№Т134;
інв.№Т1340;інв.№Т1341;інв.№Т1342;інв.№Т1343;інв.№Т1355;інв.№Т1358;інв.№Т1368;інв.№Т1369;
інв.№Т1377;інв.№Т1379;інв.№Т1393;інв.№Т1394;інв.№Т1396;інв.№Т1397;інв.№Т1418;інв.№Т1420;
інв.№Т1456;інв.№Т1459;інв.№Т1460;інв.№Т1472;інв.№Т148;інв.№Т1492;інв.№Т1500;інв.№Т1501;
інв.№Т1502;інв.№Т1510;інв.№Т1513;інв.№Т1552;інв.№Т1557;інв.№Т1558;інв.№Т1560;інв.№Т1561;
інв.№Т157;інв.№Т1577;інв.№Т1580;інв.№Т162;інв.№Т169;інв.№Т1705;інв.№Т1706;інв.№Т1717;
інв.№Т1723;інв.№Т1726;інв.№Т1727;інв.№Т1733;інв.№Т1768;інв.№Т1769;інв.№Т177;інв.№Т1776;
інв.№Т1783;інв.№Т1784;інв.№Т1787;інв.№Т1788;інв.№Т1789;інв.№Т1793;інв.№Т1794;інв.№Т1795;
інв.№Т1796;інв.№Т180;інв.№Т192;інв.№Т203;інв.№Т215;інв.№Т225;інв.№Т236;інв.№Т237;
інв.№Т240;інв.№Т241;інв.№Т244;інв.№Т245;інв.№Т246;інв.№Т248;інв.№Т249;інв.№Т250;інв.№Т253;
інв.№Т261;інв.№Т262;інв.№Т270;інв.№Т278;інв.№Т285;інв.№Т290;інв.№Т306;інв.№Т310;інв.№Т311;
інв.№Т315;інв.№Т324;інв.№Т325;інв.№Т326;інв.№Т327;інв.№Т333;інв.№Т338;інв.№Т339;інв.№Т340;
інв.№Т342;інв.№Т345;інв.№Т349;інв.№Т378;інв.№Т379;інв.№Т380;інв.№Т382;інв.№Т383;інв.№Т384;
інв.№Т385;інв.№Т387;інв.№Т394;інв.№Т395;інв.№Т396;інв.№Т398;інв.№Т400;інв.№Т405;інв.№Т407;
інв.№Т411;інв.№Т412;інв.№Т414;інв.№Т415;інв.№Т419;інв.№Т420;інв.№Т421;інв.№Т422;інв.№Т425;
інв.№Т429;інв.№Т430;інв.№Т441;інв.№Т444;інв.№Т446;інв.№Т449;інв.№Т450;інв.№Т451;інв.№Т452;
інв.№Т453;інв.№Т454;інв.№Т455;інв.№Т456;інв.№Т457;інв.№Т460;інв.№Т461;інв.№Т463;інв.№Т473;
інв.№Т475;інв.№Т483;інв.№Т484;інв.№Т488;інв.№Т492;інв.№Т493;інв.№Т495;інв.№Т496;інв.№Т497;
інв.№Т502;інв.№Т515;інв.№Т519;інв.№Т521;інв.№Т523;інв.№Т524;інв.№Т531;інв.№Т532;інв.№Т536;
інв.№Т537;інв.№Т538;інв.№Т539;інв.№Т543;інв.№Т544;інв.№Т562;інв.№Т564;інв.№Т569;інв.№Т573;
інв.№Т577;інв.№Т578;інв.№Т586;інв.№Т587;інв.№Т588;інв.№Т590;інв.№Т593;інв.№Т595;інв.№Т602;
інв.№Т603;інв.№Т604;інв.№Т606;інв.№Т608;інв.№Т609;інв.№Т614;інв.№Т617;інв.№Т620;інв.№Т621;
інв.№Т624;інв.№Т626;інв.№Т628;інв.№Т648;інв.№Т649;інв.№Т650;інв.№Т655;інв.№Т656;інв.№Т660;
інв.№Т661;інв.№Т662;інв.№Т663;інв.№Т681;інв.№Т689;інв.№Т691;інв.№Т694;інв.№Т695;інв.№Т696;
інв.№Т697;інв.№Т700;інв.№Т702;інв.№Т708;інв.№Т711;інв.№Т727;інв.№Т729;інв.№Т730;інв.№Т749;

інв.№Т772;інв.№Т773;інв.№Т786;інв.№Т787;інв.№Т790;інв.№Т791;інв.№Т792;інв.№Т797;інв.№Т799;
інв.№Т800;інв.№Т802;інв.№Т803;інв.№Т804;інв.№Т809;інв.№Т810;інв.№Т815;інв.№Т827;інв.№Т830;
інв.№Т834;інв.№Т836;інв.№Т844;інв.№Т854;інв.№Т884;інв.№Т892;інв.№Т893;інв.№Т908;інв.№Т909;
інв.№Т912;інв.№Т913;інв.№Т926;інв.№Т927;інв.№Т937;інв.№Т939;інв.№Т942;інв.№Т943;інв.№Т956;
інв.№Т962;інв.№Т963;інв.№Т964;інв.№Т965;інв.№Т967;інв.№Т970;інв.№Т975;інв.№Т995;інв.№Т997;
інв.№Т998;інв.№Т999;державнийномернийзнакТ1025ЗС,інв.№310552;реєстраційнийномерТ-1030-
ЗС,інв.№317614;державнийномернийзнакТ1015ЗС,інв.№318498;державнийномернийзнакТ1015
ЗС,інв.№318504;державнийномернийзнакТ561ЗС,інв.№318834;державнийномернийзнакТ1238ЗП,
інв.№319499;реєстраційнийномерТ1013ЗС,інв.№321353;реєстраційнийномерТ545ЗС,інв.№321622;
реєстраційнийномерТ1010ЗС,інв.№323052;державнийномернийзнакТ61-00ЗС,інв.№323053;державний
номернийзнакТ6172АР,інв.№323054;реєстраційнийномерТ553ЗС,інв.№324437;державнийномер-
нийзнакТ04793ЗС,інв.№324443;держанийномернийзнакТ546ЗС,інв.№324894;реєстраційнийномер
Т1040ЗС,інв.№324895;державнийномернийзнакТ1018ЗС,інв.№324896;державнийномернийзнакТ
2554ЗС,інв.№324987;реєстраційнийномерТ529ЗС,інв.№325421;державнийномернийзнакТ538ЗС,
інв.№325422;реєстраційнийномерТ5994ЗС,інв.№325646;реєстраційнийномерТ536ЗС,інв.№325734;
реєстраційнийномерТ551ЗС,інв.№325739;реєстраційнийномерТ535ЗС,інв.№325751;реєстраційний
номерТ1033ЗС,інв.№325760;державнийномернийзнакТ525ЗС,інв.№325761;державнийномернийзнак
Т537ЗС,інв.№325763;державнийномернийзнакТ1185ЗС,інв.№326684;державнийномернийзнакТ1038
ЗС,інв.№328953;реєстраційнийномер3214ВО,інв.№334221;реєстраційнийномер6322ВО,інв.№334234;
реєстраційнийномерТ1049ЗС,інв.№337585;реєстраційнийномер6326ВО,інв.№9011925;реєстраційний
номер6326ВО,інв.№9012834;реєстраційний№04881ВО,інв.№9062621;реєстраційнийномер6176ЗЖ,
інв.№9070001;реєстраційний№6331ВО,інв.№9070005;реєстраційний№6329ВО,інв.№9070006;реєстра-
ційнийномер6323ВО,інв.№9070039;реєстраційний№4204ВО,інв.№9073003;реєстраційнийномер6324ВО,
інв.№9073013;реєстраційнийномер6328ВО,інв.№9073015;реєстраційнийномер4202ВО,інв.№9073072;
державнийномернийзнакТ2642ЗС,інв.№9077601;реєстраційнийномерАР7035ВК,інв.№9079302;реєстрацій-
ний№00194НР,інв.№9079305;реєстраційний№04681НР,інв.№ОИ4471

Вимірювальніпристроїукількості507одиниць:
інв.№312736;інв.№315135;інв.№315136;інв.№318532;інв.№327396;інв.№329566;інв.№329567;
інв.№329649;інв.№332015;інв.№332549;інв.№332704;інв.№333073;інв.№333074;інв.№333075;
інв.№333078;інв.№333079;інв.№333080;інв.№333081;інв.№333299;інв.№333618;інв.№334243;
інв.№334244;інв.№334245;інв.№334246;інв.№334247;інв.№334248;інв.№334250;інв.№334251;
інв.№334252;інв.№335741;інв.№И10441;інв.№И10559;інв.№И10566;інв.№И10633;інв.№И10634;
інв.№И10718;інв.№И10799;інв.№И11073;інв.№И11127;інв.№И11208;інв.№И11299;інв.№И11713;
інв.№И11928;інв.№И11929;інв.№И11953;інв.№И11983;інв.№И11999;інв.№И12013;інв.№И12055;
інв.№И12072;інв.№И12448;інв.№И12456;інв.№И12480;інв.№И12570;інв.№И12785;інв.№И13108;
інв.№И13788;інв.№И13983;інв.№И14201;інв.№И14276;інв.№И14281;інв.№И14551;інв.№И14600;
інв.№И14722;інв.№И14976;інв.№И14988;інв.№И15109;інв.№И15182;інв.№И15262;інв.№И15415;
інв.№И15418;інв.№И15436;інв.№И15488;інв.№И15572;інв.№И15596;інв.№И15655;інв.№И15885;
інв.№И15886;інв.№И16551;інв.№И16697;інв.№И16698;інв.№И16702;інв.№И16703;інв.№И16704;
інв.№И16705;інв.№И16706;інв.№И16717;інв.№И16814;інв.№И16883;інв.№И16988;інв.№И17067;
інв.№И17196;інв.№И17266;інв.№И17267;інв.№И17349;інв.№И17350;інв.№И17367;інв.№И17369;
інв.№И17371;інв.№И17373;інв.№И17375;інв.№И17378;інв.№И17392;інв.№И1740;інв.№И17420;
інв.№И17421;інв.№И17527;інв.№И17536;інв.№И17537;інв.№И17538;інв.№И17569;інв.№И17594;
інв.№И17644;інв.№И17645;інв.№И17646;інв.№И17647;інв.№И17670;інв.№И17710;інв.№И17768;
інв.№И17803;інв.№И17804;інв.№И17836;інв.№И17841;інв.№И17886;інв.№И17889;інв.№И17894;
інв.№И17996;інв.№И18368;інв.№И18369;інв.№И1840;інв.№И18423;інв.№И18443;інв.№И18444;
інв.№И18458;інв.№И18459;інв.№И18461;інв.№И18518;інв.№И18519;інв.№И18520;інв.№И18521;
інв.№И18522;інв.№И18523;інв.№И18537;інв.№И18539;інв.№И18607;інв.№И18608;інв.№И18633;
інв.№И18634;інв.№И18665;інв.№И18669;інв.№И18670;інв.№И18680;інв.№И18681;інв.№И18690;
інв.№И18701;інв.№И18704;інв.№И18711;інв.№И18717;інв.№И18718;інв.№И18719;інв.№И18729;
інв.№И18731;інв.№И18733;інв.№И18734;інв.№И18737;інв.№И18739;інв.№И18742;інв.№И18747;
інв.№И18750;інв.№И18754;інв.№И18755;інв.№И18765;інв.№И18768;інв.№И18776;інв.№И18777;
інв.№И18780;інв.№И18784;інв.№И18792;інв.№И18796;інв.№И18797;інв.№И18799;інв.№И18801;
інв.№И18804;інв.№И18805;інв.№И18806;інв.№И18817;інв.№И18827;інв.№И18832;інв.№И18834;
інв.№И18845;інв.№И18871;інв.№И18880;інв.№И18914;інв.№И18926;інв.№И18927;інв.№И18928;
інв.№И18930;інв.№И18932;інв.№И18933;інв.№И18934;інв.№И18935;інв.№И18936;інв.№И18937;
інв.№И18939;інв.№И18940;інв.№И18941;інв.№И18942;інв.№И18943;інв.№И18945;інв.№И18947;
інв.№И18948;інв.№И18949;інв.№И18958;інв.№И18960;інв.№И19067;інв.№И19069;інв.№И19257;
інв.№И19260;інв.№И19262;інв.№И19263;інв.№И19264;інв.№И19272;інв.№И19273;інв.№И19274;
інв.№И19275;інв.№И19277;інв.№И19318;інв.№И19319;інв.№И19322;інв.№И19323;інв.№И19324;
інв.№И19328;інв.№И19330;інв.№И19331;інв.№И19332;інв.№И19341;інв.№И19342;інв.№И19376;
інв.№И19377;інв.№И19378;інв.№И19379;інв.№И19684;інв.№И19708;інв.№И19721;інв.№И19727;
інв.№И19937;інв.№И19950;інв.№И19958;інв.№И19959;інв.№И19960;інв.№И19964;інв.№И19965;
інв.№И19966;інв.№И19967;інв.№И19969;інв.№И19970;інв.№И19972;інв.№И20100;інв.№И20101;
інв.№И20102;інв.№И20103;інв.№И20104;інв.№И20105;інв.№И20106;інв.№И20107;інв.№И20108;
інв.№И20109;інв.№И20111;інв.№И20112;інв.№И20113;інв.№И20114;інв.№И20115;інв.№И20116;
інв.№И20117;інв.№И20118;інв.№И20119;інв.№И20139;інв.№И20140;інв.№И20206;інв.№И20210;
інв.№И20211;інв.№И20213;інв.№И20216;інв.№И20217;інв.№И20219;інв.№И20236;інв.№И20243;
інв.№И20259;інв.№И20270;інв.№И20272;інв.№И20273;інв.№И20277;інв.№И20281;інв.№И20287;
інв.№И20371;інв.№И20551;інв.№И20552;інв.№И20866;інв.№И20867;інв.№И20868;інв.№И20869;
інв.№И20870;інв.№И20902;інв.№И20906;інв.№И20907;інв.№И20908;інв.№И20910;інв.№И20990;
інв.№И20997;інв.№И20998;інв.№И21000;інв.№И21001;інв.№И21002;інв.№И21003;інв.№И21004;
інв.№И21005;інв.№И21006;інв.№И21007;інв.№И21008;інв.№И21009;інв.№И21012;інв.№И21014;
інв.№И21016;інв.№И21017;інв.№И21018;інв.№И21027;інв.№И21028;інв.№И21032;інв.№И21033;
інв.№И21034;інв.№И21268;інв.№И21347;інв.№И21349;інв.№И21352;інв.№И21358;інв.№И21400;
інв.№И21401;інв.№И21415;інв.№И21416;інв.№И21419;інв.№И2151;інв.№И21691;інв.№И217;
інв.№И218;інв.№И21834;інв.№И21836;інв.№И21837;інв.№И21839;інв.№И21841;інв.№И21842;
інв.№И21844;інв.№И21845;інв.№И21855;інв.№И21856;інв.№И21857;інв.№И21867;інв.№И21868;
інв.№И21869;інв.№И21873;інв.№И21874;інв.№И21879;інв.№И21884;інв.№И21885;інв.№И21886;
інв.№И21981;інв.№И21982;інв.№И21987;інв.№И21988;інв.№И22105;інв.№И22106;інв.№И22107;
інв.№И22109;інв.№И22115;інв.№И22116;інв.№И22123;інв.№И22124;інв.№И22125;інв.№И22140;

інв.№И22141;інв.№И22145;інв.№И22147;інв.№И22149;інв.№И22158;інв.№И22159;інв.№И22160;
інв.№И22173;інв.№И22175;інв.№И22176;інв.№И22185;інв.№И22190;інв.№И22191;інв.№И22192;
інв.№И22193;інв.№И22194;інв.№И22195;інв.№И22196;інв.№И22197;інв.№И22198;інв.№И22200;
інв.№И22201;інв.№И22204;інв.№И22205;інв.№И22206;інв.№И22207;інв.№И22212;інв.№И22215;
інв.№И22225;інв.№И22226;інв.№И22234;інв.№И22236;інв.№И22237;інв.№И22557;інв.№И22558;
інв.№И22569;інв.№И22570;інв.№И22913;інв.№И22979;інв.№И23029;інв.№И23034;інв.№И23078;
інв.№И23079;інв.№И23083;інв.№И23100;інв.№И23101;інв.№И23117;інв.№И23119;інв.№И23120;
інв.№И23152;інв.№И23153;інв.№И23174;інв.№И23182;інв.№И23187;інв.№И23188;інв.№И23203;
інв.№И23319;інв.№И23339;інв.№И23340;інв.№И23341;інв.№И23342;інв.№И23343;інв.№И23345;
інв.№И23346;інв.№И23348;інв.№И23359;інв.№И23373;інв.№И23376;інв.№И23377;інв.№И23378;
інв.№И23379;інв.№И23380;інв.№И23381;інв.№И2340;інв.№И23518;інв.№И23520;інв.№И23584;
інв.№И23587;інв.№И23620;інв.№И2666;інв.№И2667;інв.№И3639;інв.№И4089;інв.№И4527;
інв.№И4687;інв.№И485;інв.№И5897;інв.№И5900;інв.№И5902;інв.№И5910;інв.№И5952;інв.№И617;
інв.№И7447;інв.№И7477;інв.№И7494;інв.№И7523;інв.№И7530;інв.№И7608;інв.№И7625;інв.№И7741;

інв.№И7766;інв.№И7790;інв.№И7801;інв.№И8190;інв.№И8191;інв.№И8192;інв.№И8194;
інв.№И8358;інв.№И8527;інв.№И8638;інв.№И8868;інв.№И8912;інв.№И896;інв.№И9013;інв.№И9109;
інв.№И9110;інв.№И9122;інв.№И9123;інв.№И9124;інв.№И9127;інв.№И9128;інв.№И9129;
інв.№И9132;інв.№И9158;інв.№И9159;інв.№И9911;інв.№ОИ500;інв.№ОИ648;інв.№ОИ655

Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адреса
об’єкта

Назва
балансоут-
римувача
абозбері-

гача,
код

заЄДРПОУ

Орган
управління

НаказФонду,
якимоб’єкт
включенодо

перелікуоб’єктів,
щопідлягають
приватизації
(назва,дата,

номер)

Обчислювальнатехнікаукількості954одиниці:
інв.№310000;інв.№310001;інв.№312520;інв.№312522;інв.№314357;інв.№316715;інв.№317124;
інв.№317634;інв.№317921;інв.№317922;інв.№317923;інв.№317924;інв.№317927;інв.№318020;
інв.№318391;інв.№318392;інв.№318393;інв.№318539;інв.№318540;інв.№318541;інв.№318544;
інв.№318861;інв.№318862;інв.№320105;інв.№320328;інв.№320974;інв.№320975;інв.№320987;
інв.№321322;інв.№321323;інв.№321324;інв.№321434;інв.№322596;інв.№322597;інв.№322874;
інв.№322875;інв.№324980;інв.№326928;інв.№326930;інв.№327936;інв.№327938;інв.№328202;
інв.№328542;інв.№328543;інв.№328544;інв.№328545;інв.№328546;інв.№329000;інв.№332541;
інв.№333300;інв.№333893;інв.№333894;інв.№335988;інв.№ВТ01862;інв.№ВТ04942;інв.№ВТ05105;
інв.№ВТ1;інв.№ВТ1002;інв.№ВТ10020;інв.№ВТ10022;інв.№ВТ10026;інв.№ВТ10028;інв.№ВТ10039;
інв.№ВТ10042;інв.№ВТ10044;інв.№ВТ1007;інв.№ВТ1009;інв.№ВТ1016;інв.№ВТ10176;
інв.№ВТ10179;інв.№ВТ1018;інв.№ВТ10180;інв.№ВТ10185;інв.№ВТ1019;інв.№ВТ10191;
інв.№ВТ10193;інв.№ВТ10197;інв.№ВТ10198;інв.№ВТ1020;інв.№ВТ10205;інв.№ВТ10209;
інв.№ВТ10210;інв.№ВТ10232;інв.№ВТ10235;інв.№ВТ10287;інв.№ВТ10289;інв.№ВТ10295;
інв.№ВТ10296;інв.№ВТ10297;інв.№ВТ10301;інв.№ВТ10303;інв.№ВТ10469;інв.№ВТ10470;
інв.№ВТ10471;інв.№ВТ10472;інв.№ВТ10476;інв.№ВТ10477;інв.№ВТ10478;інв.№ВТ10480;
інв.№ВТ10481;інв.№ВТ10483;інв.№ВТ1069;інв.№ВТ1070;інв.№ВТ1071;інв.№ВТ10727;
інв.№ВТ10730;інв.№ВТ1074;інв.№ВТ10755;інв.№ВТ10757;інв.№ВТ10761;інв.№ВТ10762;
інв.№ВТ10764;інв.№ВТ10787;інв.№ВТ10832;інв.№ВТ10835;інв.№ВТ10980;інв.№ВТ10982;
інв.№ВТ11143;інв.№ВТ11337;інв.№ВТ11338;інв.№ВТ11340;інв.№ВТ11351;інв.№ВТ11356;
інв.№ВТ11357;інв.№ВТ11358;інв.№ВТ11360;інв.№ВТ11361;інв.№ВТ11362;інв.№ВТ11363;
інв.№ВТ11365;інв.№ВТ11366;інв.№ВТ11368;інв.№ВТ11370;інв.№ВТ11371;інв.№ВТ11373;
інв.№ВТ11376;інв.№ВТ11380;інв.№ВТ11382;інв.№ВТ11384;інв.№ВТ11387;інв.№ВТ11389;

інв.№ВТ11435;інв.№ВТ11441;інв.№ВТ11445;інв.№ВТ11446;інв.№ВТ11450;інв.№ВТ11451;інв.№ВТ11456;
інв.№ВТ11457;інв.№ВТ11463;інв.№ВТ11467;інв.№ВТ11478;інв.№ВТ11491;інв.№ВТ11493;інв.№ВТ11508;
інв.№ВТ11511;інв.№ВТ11524;інв.№ВТ11527;інв.№ВТ11529;інв.№ВТ11535;інв.№ВТ11547;інв.№ВТ11554;
інв.№ВТ11556;інв.№ВТ11558;інв.№ВТ11562;інв.№ВТ11572;інв.№ВТ11575;інв.№ВТ11581;інв.№ВТ11607;
інв.№ВТ11613;інв.№ВТ11617;інв.№ВТ11631;інв.№ВТ11633;інв.№ВТ11640;інв.№ВТ11644;інв.№ВТ11655;
інв.№ВТ11787;інв.№ВТ11810;інв.№ВТ11923;інв.№ВТ12261;інв.№ВТ12369;інв.№ВТ12399;інв.№ВТ12405;
інв.№ВТ12412;інв.№ВТ12414;інв.№ВТ12416;інв.№ВТ12418;інв.№ВТ12656;інв.№ВТ12657;інв.№ВТ12658;
інв.№ВТ12987;інв.№ВТ13072;інв.№ВТ131;інв.№ВТ13126;інв.№ВТ13129;інв.№ВТ13132;інв.№ВТ13134;
інв.№ВТ13136;інв.№ВТ13266;інв.№ВТ133;інв.№ВТ134;інв.№ВТ13443;інв.№ВТ13480;інв.№ВТ13482;
інв.№ВТ13483;інв.№ВТ13484;інв.№ВТ13485;інв.№ВТ13489;інв.№ВТ13492;інв.№ВТ13493;інв.№ВТ13524;
інв.№ВТ13565;інв.№ВТ13567;інв.№ВТ13568;інв.№ВТ13601;інв.№ВТ13741;інв.№ВТ13742;інв.№ВТ13743;
інв.№ВТ13757;інв.№ВТ13977;інв.№ВТ141;інв.№ВТ14253;інв.№ВТ14288;інв.№ВТ14289;інв.№ВТ14293;
інв.№ВТ14297;інв.№ВТ14309;інв.№ВТ14315;інв.№ВТ14317;інв.№ВТ14320;інв.№ВТ14321;інв.№ВТ14324;
інв.№ВТ14669;інв.№ВТ14702;інв.№ВТ15060;інв.№ВТ15468;інв.№ВТ15721;інв.№ВТ15929;інв.№ВТ15930;
інв.№ВТ15952;інв.№ВТ15953;інв.№ВТ16243;інв.№ВТ16244;інв.№ВТ16245;інв.№ВТ16275;інв.№ВТ16278;
інв.№ВТ16318;інв.№ВТ16319;інв.№ВТ16351;інв.№ВТ16352;інв.№ВТ16471;інв.№ВТ16575;інв.№ВТ16579;
інв.№ВТ16632;інв.№ВТ16639;інв.№ВТ16646;інв.№ВТ16672;інв.№ВТ16700;інв.№ВТ16826;інв.№ВТ16829;
інв.№ВТ16830;інв.№ВТ16831;інв.№ВТ16832;інв.№ВТ16834;інв.№ВТ16930;інв.№ВТ16932;інв.№ВТ16935;
інв.№ВТ17;інв.№ВТ17039;інв.№ВТ17040;інв.№ВТ17041;інв.№ВТ17106;інв.№ВТ17107;інв.№ВТ17249;
інв.№ВТ17255;інв.№ВТ17278;інв.№ВТ17299;інв.№ВТ17300;інв.№ВТ17366;інв.№ВТ17368;інв.№ВТ17372;
інв.№ВТ17374;інв.№ВТ17398;інв.№ВТ17399;інв.№ВТ17400;інв.№ВТ17401;інв.№ВТ17402;інв.№ВТ17403;
інв.№ВТ17407;інв.№ВТ17480;інв.№ВТ17600;інв.№ВТ17601;інв.№ВТ17607;інв.№ВТ17608;інв.№ВТ17676;

інв.№ВТ17733;інв.№ВТ17734;інв.№ВТ17789;інв.№ВТ18;інв.№ВТ18040;інв.№ВТ18067;інв.№ВТ18112;
інв.№ВТ18203;інв.№ВТ18204;інв.№ВТ18205;інв.№ВТ18207;інв.№ВТ18246;інв.№ВТ18321;інв.№ВТ18441;
інв.№ВТ18486;інв.№ВТ18525;інв.№ВТ18528;інв.№ВТ18555;інв.№ВТ18562;інв.№ВТ18563;інв.№ВТ18565;
інв.№ВТ18625;інв.№ВТ18656;інв.№ВТ18881;інв.№ВТ19;інв.№ВТ19177;інв.№ВТ19180;інв.№ВТ19203;
інв.№ВТ19206;інв.№ВТ19210;інв.№ВТ19213;інв.№ВТ19214;інв.№ВТ19223;інв.№ВТ19227;інв.№ВТ19230;
інв.№ВТ19278;інв.№ВТ19283;інв.№ВТ19284;інв.№ВТ19356;інв.№ВТ19358;інв.№ВТ19369;інв.№ВТ19372;
інв.№ВТ19713;інв.№ВТ19775;інв.№ВТ19834;інв.№ВТ19852;інв.№ВТ19892;інв.№ВТ19896;інв.№ВТ2;
інв.№ВТ20;інв.№ВТ20303;інв.№ВТ20313;інв.№ВТ20319;інв.№ВТ20323;інв.№ВТ20334;інв.№ВТ20335;
інв.№ВТ20341;інв.№ВТ20344;інв.№ВТ20345;інв.№ВТ20346;інв.№ВТ20347;інв.№ВТ20348;інв.№ВТ20350;
інв.№ВТ20352;інв.№ВТ20408;інв.№ВТ20419;інв.№ВТ20424;інв.№ВТ20437;інв.№ВТ20440;інв.№ВТ20484;
інв.№ВТ20516;інв.№ВТ20518;інв.№ВТ20524;інв.№ВТ20561;інв.№ВТ20562;інв.№ВТ20567;інв.№ВТ20568;
інв.№ВТ20572;інв.№ВТ20576;інв.№ВТ20578;інв.№ВТ20581;інв.№ВТ20582;інв.№ВТ20584;інв.№ВТ20587;
інв.№ВТ20589;інв.№ВТ20591;інв.№ВТ20601;інв.№ВТ20602;інв.№ВТ20608;інв.№ВТ20610;інв.№ВТ20611;
інв.№ВТ20612;інв.№ВТ20626;інв.№ВТ20634;інв.№ВТ20635;інв.№ВТ20638;інв.№ВТ20641;інв.№ВТ20649;
інв.№ВТ20651;інв.№ВТ20653;інв.№ВТ20655;інв.№ВТ20659;інв.№ВТ20660;інв.№ВТ20662;інв.№ВТ20663;
інв.№ВТ20664;інв.№ВТ20672;інв.№ВТ20678;інв.№ВТ20679;інв.№ВТ20680;інв.№ВТ20685;інв.№ВТ20690;
інв.№ВТ20691;інв.№ВТ20693;інв.№ВТ20695;інв.№ВТ20698;інв.№ВТ20699;інв.№ВТ20702;інв.№ВТ20704;
інв.№ВТ20706;інв.№ВТ20709;інв.№ВТ20711;інв.№ВТ20712;інв.№ВТ20714;інв.№ВТ20715;інв.№ВТ20717;
інв.№ВТ20718;інв.№ВТ20719;інв.№ВТ20720;інв.№ВТ20721;інв.№ВТ20727;інв.№ВТ20728;інв.№ВТ20732;
інв.№ВТ20736;інв.№ВТ20737;інв.№ВТ20738;інв.№ВТ20739;інв.№ВТ20740;інв.№ВТ20743;інв.№ВТ20744;
інв.№ВТ20746;інв.№ВТ20749;інв.№ВТ20750;інв.№ВТ20751;інв.№ВТ20927;інв.№ВТ20928;інв.№ВТ20930;
інв.№ВТ20931;інв.№ВТ20938;інв.№ВТ20940;інв.№ВТ20941;інв.№ВТ20942;інв.№ВТ20944;інв.№ВТ20951;
інв.№ВТ20960;інв.№ВТ20965;інв.№ВТ20966;інв.№ВТ20967;інв.№ВТ20978;інв.№ВТ20981;інв.№ВТ20986;
інв.№ВТ20987;інв.№ВТ21021;інв.№ВТ21424;інв.№ВТ21427;інв.№ВТ21434;інв.№ВТ21437;інв.№ВТ21438;
інв.№ВТ21439;інв.№ВТ21441;інв.№ВТ21443;інв.№ВТ21454;інв.№ВТ21455;інв.№ВТ21456;інв.№ВТ21457;
інв.№ВТ21465;інв.№ВТ21466;інв.№ВТ21467;інв.№ВТ21472;інв.№ВТ21479;інв.№ВТ21481;інв.№ВТ21483;
інв.№ВТ21486;інв.№ВТ21493;інв.№ВТ21501;інв.№ВТ21507;інв.№ВТ21513;інв.№ВТ21514;інв.№ВТ21515;
інв.№ВТ21516;інв.№ВТ21517;інв.№ВТ21518;інв.№ВТ21519;інв.№ВТ21520;інв.№ВТ21521;інв.№ВТ21525;
інв.№ВТ21526;інв.№ВТ21528;інв.№ВТ21529;інв.№ВТ21540;інв.№ВТ21544;інв.№ВТ21545;інв.№ВТ21562;
інв.№ВТ21563;інв.№ВТ21583;інв.№ВТ21585;інв.№ВТ21586;інв.№ВТ21587;інв.№ВТ21588;інв.№ВТ21590;
інв.№ВТ21591;інв.№ВТ21593;інв.№ВТ21596;інв.№ВТ21627;інв.№ВТ21628;інв.№ВТ21631;інв.№ВТ21632;
інв.№ВТ21646;інв.№ВТ21648;інв.№ВТ21652;інв.№ВТ21653;інв.№ВТ21654;інв.№ВТ21655;інв.№ВТ21658;
інв.№ВТ21659;інв.№ВТ21666;інв.№ВТ21667;інв.№ВТ21672;інв.№ВТ21674;інв.№ВТ21677;інв.№ВТ21681;
інв.№ВТ21682;інв.№ВТ21697;інв.№ВТ21712;інв.№ВТ21713;інв.№ВТ21714;інв.№ВТ21715;інв.№ВТ21716;
інв.№ВТ21717;інв.№ВТ21718;інв.№ВТ21719;інв.№ВТ21721;інв.№ВТ21722;інв.№ВТ21727;інв.№ВТ21729;
інв.№ВТ21737;інв.№ВТ21740;інв.№ВТ21741;інв.№ВТ21743;інв.№ВТ21745;інв.№ВТ21747;інв.№ВТ21748;
інв.№ВТ21752;інв.№ВТ21754;інв.№ВТ21757;інв.№ВТ21758;інв.№ВТ21759;інв.№ВТ21761;інв.№ВТ21771;
інв.№ВТ21774;інв.№ВТ21777;інв.№ВТ21782;інв.№ВТ21783;інв.№ВТ21784;інв.№ВТ21786;інв.№ВТ21794;
інв.№ВТ21796;інв.№ВТ21863;інв.№ВТ21864;інв.№ВТ21866;інв.№ВТ21925;інв.№ВТ21928;інв.№ВТ21945;
інв.№ВТ21957;інв.№ВТ21960;інв.№ВТ21962;інв.№ВТ21966;інв.№ВТ21969;інв.№ВТ23;інв.№ВТ24;
інв.№ВТ25;інв.№ВТ26;інв.№ВТ27;інв.№ВТ28;інв.№ВТ29;інв.№ВТ3;інв.№ВТ31;інв.№ВТ32;інв.№ВТ33;
інв.№ВТ34;інв.№ВТ35;інв.№ВТ36;інв.№ВТ37;інв.№ВТ3735;інв.№ВТ3771;інв.№ВТ3775;інв.№ВТ3807;
інв.№ВТ386;інв.№ВТ387;інв.№ВТ3972;інв.№ВТ4;інв.№ВТ407;інв.№ВТ41;інв.№ВТ411;інв.№ВТ412;
інв.№ВТ413;інв.№ВТ414;інв.№ВТ415;інв.№ВТ4196;інв.№ВТ4213;інв.№ВТ424;інв.№ВТ425;інв.№ВТ440;
інв.№ВТ441;інв.№ВТ443;інв.№ВТ444;інв.№ВТ445;інв.№ВТ453;інв.№ВТ4530;інв.№ВТ454;інв.№ВТ4567;
інв.№ВТ4577;інв.№ВТ4578;інв.№ВТ458;інв.№ВТ4588;інв.№ВТ460;інв.№ВТ463;інв.№ВТ465;інв.№ВТ466;
інв.№ВТ468;інв.№ВТ469;інв.№ВТ471;інв.№ВТ4778;інв.№ВТ484;інв.№ВТ4849;інв.№ВТ4856;

інв.№ВТ4869;інв.№ВТ4885;інв.№ВТ491;інв.№ВТ492;інв.№ВТ494;інв.№ВТ495;інв.№ВТ496;
інв.№ВТ497;інв.№ВТ498;інв.№ВТ500;інв.№ВТ501;інв.№ВТ510;інв.№ВТ516;інв.№ВТ518;
інв.№ВТ520;інв.№ВТ5302;інв.№ВТ540;інв.№ВТ542;інв.№ВТ5425;інв.№ВТ5429;інв.№ВТ5432;
інв.№ВТ545;інв.№ВТ5498;інв.№ВТ5499;інв.№ВТ5500;інв.№ВТ5501;інв.№ВТ5502;інв.№ВТ5503;
інв.№ВТ552;інв.№ВТ553;інв.№ВТ5564;інв.№ВТ560;інв.№ВТ564;інв.№ВТ566;інв.№ВТ567;
інв.№ВТ5671;інв.№ВТ5690;інв.№ВТ570;інв.№ВТ5703;інв.№ВТ572;інв.№ВТ573;інв.№ВТ575;
інв.№ВТ5758;інв.№ВТ576;інв.№ВТ578;інв.№ВТ581;інв.№ВТ5812;інв.№ВТ5817;інв.№ВТ5823;
інв.№ВТ583;інв.№ВТ5855;інв.№ВТ5857;інв.№ВТ5864;інв.№ВТ593;інв.№ВТ594;інв.№ВТ596;
інв.№ВТ5974;інв.№ВТ5975;інв.№ВТ598;інв.№ВТ600;інв.№ВТ604;інв.№ВТ606;інв.№ВТ609;
інв.№ВТ65;інв.№ВТ650;інв.№ВТ66;інв.№ВТ679;інв.№ВТ680;інв.№ВТ7041;інв.№ВТ7047;
інв.№ВТ7049;інв.№ВТ7050;інв.№ВТ7055;інв.№ВТ7065;інв.№ВТ7069;інв.№ВТ7071;інв.№ВТ7072;
інв.№ВТ7074;інв.№ВТ7075;інв.№ВТ7076;інв.№ВТ7079;інв.№ВТ7081;інв.№ВТ7082;інв.№ВТ7084;
інв.№ВТ7085;інв.№ВТ7087;інв.№ВТ7088;інв.№ВТ7090;інв.№ВТ7092;інв.№ВТ7179;інв.№ВТ7180;
інв.№ВТ7181;інв.№ВТ7182;інв.№ВТ7185;інв.№ВТ7291;інв.№ВТ7302;інв.№ВТ7306;інв.№ВТ7313;
інв.№ВТ7318;інв.№ВТ7328;інв.№ВТ7329;інв.№ВТ7330;інв.№ВТ7332;інв.№ВТ7439;інв.№ВТ7514;
інв.№ВТ7516;інв.№ВТ752;інв.№ВТ7544;інв.№ВТ7553;інв.№ВТ7555;інв.№ВТ7557;інв.№ВТ7564;
інв.№ВТ7566;інв.№ВТ7630;інв.№ВТ7632;інв.№ВТ7637;інв.№ВТ7680;інв.№ВТ7721;інв.№ВТ7781;
інв.№ВТ7787;інв.№ВТ7788;інв.№ВТ7812;інв.№ВТ7818;інв.№ВТ7820;інв.№ВТ7829;інв.№ВТ7832;
інв.№ВТ7840;інв.№ВТ7848;інв.№ВТ7877;інв.№ВТ7878;інв.№ВТ7879;інв.№ВТ7882;інв.№ВТ7884;
інв.№ВТ7888;інв.№ВТ7889;інв.№ВТ7890;інв.№ВТ7891;інв.№ВТ7965;інв.№ВТ7966;інв.№ВТ7967;
інв.№ВТ7968;інв.№ВТ7969;інв.№ВТ7971;інв.№ВТ7972;інв.№ВТ7975;інв.№ВТ7976;інв.№ВТ7977;

інв.№ВТ7978;інв.№ВТ7980;інв.№ВТ7981;інв.№ВТ7982;інв.№ВТ7983;інв.№ВТ7984;інв.№ВТ7986;
інв.№ВТ7987;інв.№ВТ7989;інв.№ВТ7990;інв.№ВТ7991;інв.№ВТ7992;інв.№ВТ7993;інв.№ВТ7994;
інв.№ВТ7996;інв.№ВТ7998;інв.№ВТ7999;інв.№ВТ8000;інв.№ВТ8002;інв.№ВТ8003;інв.№ВТ8004;
інв.№ВТ8005;інв.№ВТ8006;інв.№ВТ8007;інв.№ВТ8008;інв.№ВТ8010;інв.№ВТ8011;інв.№ВТ8012;
інв.№ВТ8013;інв.№ВТ8014;інв.№ВТ8015;інв.№ВТ8016;інв.№ВТ8018;інв.№ВТ8019;інв.№ВТ8021;
інв.№ВТ8023;інв.№ВТ8024;інв.№ВТ8025;інв.№ВТ8026;інв.№ВТ8027;інв.№ВТ8028;інв.№ВТ8032;
інв.№ВТ8034;інв.№ВТ8035;інв.№ВТ8037;інв.№ВТ8038;інв.№ВТ8041;інв.№ВТ8042;інв.№ВТ8043;
інв.№ВТ8045;інв.№ВТ8046;інв.№ВТ8047;інв.№ВТ8048;інв.№ВТ8050;інв.№ВТ8053;інв.№ВТ8054;
інв.№ВТ8180;інв.№ВТ8182;інв.№ВТ8183;інв.№ВТ8184;інв.№ВТ8185;інв.№ВТ8186;інв.№ВТ8187;
інв.№ВТ8207;інв.№ВТ8233;інв.№ВТ8240;інв.№ВТ8244;інв.№ВТ835;інв.№ВТ8365;інв.№ВТ8367;
інв.№ВТ838;інв.№ВТ8433;інв.№ВТ8480;інв.№ВТ8483;інв.№ВТ8498;інв.№ВТ852;інв.№ВТ853;
інв.№ВТ854;інв.№ВТ8595;інв.№ВТ8598;інв.№ВТ8599;інв.№ВТ8601;інв.№ВТ861;інв.№ВТ8711;
інв.№ВТ877;інв.№ВТ878;інв.№ВТ8806;інв.№ВТ8807;інв.№ВТ8808;інв.№ВТ8810;інв.№ВТ8814;
інв.№ВТ8819;інв.№ВТ8824;інв.№ВТ8826;інв.№ВТ8828;інв.№ВТ8831;інв.№ВТ891;інв.№ВТ893;
інв.№ВТ894;інв.№ВТ8955;інв.№ВТ8966;інв.№ВТ9029;інв.№ВТ9035;інв.№ВТ9038;інв.№ВТ9041;
інв.№ВТ910;інв.№ВТ911;інв.№ВТ916;інв.№ВТ917;інв.№ВТ918;інв.№ВТ919;інв.№ВТ921;
інв.№ВТ926;інв.№ВТ928;інв.№ВТ937;інв.№ВТ939;інв.№ВТ942;інв.№ВТ945;інв.№ВТ967;інв.№ВТ971;
інв.№ВТ973;інв.№ВТ984;інв.№ВТ985;інв.№ВТ986;інв.№ВТ990;інв.№ВТ991;інв.№ВТ9967;
інв.№ВТ9971;інв.№ВТ9973;інв.№ВТ999;інв.№И10071;інв.№И10324;інв.№И10325;інв.№И13277;
інв.№И14285;інв.№И14734;інв.№И19211;інв.№И19212;інв.№И19217;інв.№И20759;інв.№И20766;
інв.№И20774;інв.№И20777;інв.№И20779;інв.№И20786;інв.№И20795;інв.№И20797;інв.№И20801;
інв.№И20804;інв.№И20805;інв.№И20808;інв.№И20809;інв.№И20810;інв.№И20814;інв.№И20816;
інв.№И20825;інв.№И20828;інв.№И20832;інв.№И20838;інв.№И20840;інв.№И20844;інв.№И20849;
інв.№И20850;інв.№И20851;інв.№И20852;інв.№И20853;інв.№И21809;інв.№И21810;інв.№И4486;
інв.№И4793;інв.№И4794;інв.№И4795;інв.№И4796;інв.№И4797;інв.№И8176;інв.№И8755

Інструментукількості1одиницяінв.№329151

Виробничийінвентарукількості5975одиниць:
інв.№26578;інв.№27006;інв.№27010;інв.№27012;інв.№27021;інв.№27022;інв.№27077;
інв.№271011;інв.№271012;інв.№271013;інв.№271025;інв.№27103;інв.№271044;інв.№271049;
інв.№271053;інв.№271057;інв.№271059;інв.№27106;інв.№271062;інв.№271064;інв.№271065;
інв.№271074;інв.№271077;інв.№271081;інв.№271083;інв.№271088;інв.№271096;інв.№271098;
інв.№271099;інв.№271102;інв.№271103;інв.№271104;інв.№271106;інв.№271109;інв.№271116;
інв.№271118;інв.№271138;інв.№27118;інв.№271185;інв.№271239;інв.№271272;інв.№271276;
інв.№271304;інв.№271309;інв.№271310;інв.№271312;інв.№271425;інв.№271440;інв.№271444;
інв.№271446;інв.№271454;інв.№271457;інв.№271476;інв.№271477;інв.№271478;інв.№271479;
інв.№271482;інв.№271483;інв.№271484;інв.№27157;інв.№271608;інв.№271675;інв.№271678;
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інв.№27169;інв.№271694;інв.№271733;інв.№271761;інв.№27177;інв.№271775;інв.№271777;
інв.№27180;інв.№271800;інв.№271807;інв.№271811;інв.№271813;інв.№271832;інв.№271880;
інв.№271966;інв.№27199;інв.№272002;інв.№272003;інв.№272004;інв.№272006;інв.№272007;
інв.№272374;інв.№27241;інв.№272438;інв.№27298;інв.№273007;інв.№273008;інв.№273009;
інв.№273012;інв.№27303;інв.№273091;інв.№273094;інв.№273096;інв.№273137;інв.№273138;

інв.№273278;інв.№273279;інв.№273281;інв.№273283;інв.№273284;інв.№273285;інв.№273295;
інв.№273296;інв.№273298;інв.№273299;інв.№273355;інв.№273356;інв.№27403;інв.№27423;
інв.№27455;інв.№27456;інв.№27465;інв.№27480;інв.№27494;інв.№27511;інв.№27548;
інв.№27550;інв.№27584;інв.№27587;інв.№27591;інв.№27594;інв.№27598;інв.№27612;
інв.№27632;інв.№27633;інв.№27634;інв.№27636;інв.№27647;інв.№27670;інв.№27679;
інв.№27738;інв.№27739;інв.№27740;інв.№27752;інв.№27753;інв.№27756;інв.№27779;
інв.№27810;інв.№27867;інв.№27955;інв.№27978;інв.№27982;інв.№27983;інв.№27985;
інв.№27990;інв.№27993;інв.№27995;інв.№27998;інв.№27999;інв.№30007;інв.№301262;
інв.№301360;інв.№301370;інв.№301371;інв.№301376;інв.№301391;інв.№301406;інв.№301414;
інв.№301457;інв.№301461;інв.№301509;інв.№301516;інв.№301518;інв.№301522;інв.№301524;
інв.№301529;інв.№301530;інв.№301615;інв.№301618;інв.№301625;інв.№301744;інв.№301803;

інв.№301804;інв.№301809;інв.№301810;інв.№301821;інв.№301834;інв.№301911;інв.№301912;
інв.№301938;інв.№301939;інв.№301940;інв.№301995;інв.№301998;інв.№302061;інв.№302076;
інв.№302091;інв.№302092;інв.№302101;інв.№302103;інв.№302104;інв.№302105;інв.№302106;
інв.№302107;інв.№302108;інв.№302109;інв.№302111;інв.№302112;інв.№302113;інв.№302114;
інв.№302115;інв.№302116;інв.№302148;інв.№302161;інв.№302164;інв.№302167;інв.№302168;
інв.№302193;інв.№302198;інв.№302202;інв.№302285;інв.№302341;інв.№302366;інв.№302384;
інв.№302394;інв.№302395;інв.№302401;інв.№302402;інв.№302403;інв.№302445;інв.№302458;
інв.№302478;інв.№302535;інв.№302539;інв.№302577;інв.№302609;інв.№302669;інв.№302710;

інв.№302762;інв.№302763;інв.№302764;інв.№302765;інв.№302766;інв.№302767;інв.№302768;
інв.№302769;інв.№302772;інв.№302776;інв.№302782;інв.№302851;інв.№302852;інв.№302853;
інв.№302857;інв.№302858;інв.№302860;інв.№302866;інв.№302873;інв.№302874;інв.№302914;
інв.№302919;інв.№302933;інв.№302959;інв.№302973;інв.№302977;інв.№302978;інв.№302981;
інв.№303019;інв.№303024;інв.№303030;інв.№303041;інв.№303042;інв.№303043;інв.№303045;
інв.№303046;інв.№303047;інв.№303122;інв.№303136;інв.№303137;інв.№303141;інв.№303145;
інв.№303146;інв.№303147;інв.№303176;інв.№303185;інв.№303192;інв.№303196;інв.№303211;
інв.№303227;інв.№303228;інв.№303229;інв.№303232;інв.№303233;інв.№303235;інв.№303247;
інв.№303259;інв.№303261;інв.№303296;інв.№303297;інв.№303299;інв.№303300;інв.№303301;
інв.№303302;інв.№303303;інв.№303311;інв.№303357;інв.№303358;інв.№303365;інв.№303366;
інв.№303367;інв.№303368;інв.№303370;інв.№303371;інв.№303372;інв.№303373;інв.№303374;

інв.№303375;інв.№303376;інв.№303377;інв.№303378;інв.№303381;інв.№303382;інв.№303384;
інв.№303393;інв.№303404;інв.№303405;інв.№303452;інв.№303453;інв.№303454;інв.№303456;
інв.№303474;інв.№303485;інв.№303500;інв.№303512;інв.№303518;інв.№303519;інв.№303541;
інв.№303547;інв.№303570;інв.№303585;інв.№303602;інв.№303629;інв.№303630;інв.№303663;
інв.№303671;інв.№303688;інв.№303689;інв.№303694;інв.№303729;інв.№303730;інв.№303746;
інв.№303747;інв.№303750;інв.№303788;інв.№303802;інв.№303804;інв.№303815;інв.№303823;
інв.№303824;інв.№303825;інв.№303826;інв.№303827;інв.№303828;інв.№303829;інв.№303830;
інв.№303831;інв.№303832;інв.№303833;інв.№303834;інв.№303837;інв.№303839;інв.№303841;
інв.№303855;інв.№303867;інв.№303870;інв.№303880;інв.№303882;інв.№303884;інв.№303904;
інв.№303906;інв.№303909;інв.№303910;інв.№303911;інв.№303913;інв.№303914;інв.№303922;
інв.№303936;інв.№303938;інв.№303939;інв.№303940;інв.№303941;інв.№303967;інв.№303968;
інв.№303977;інв.№303982;інв.№303989;інв.№303991;інв.№303995;інв.№303996;інв.№303997;
інв.№303998;інв.№303999;інв.№304001;інв.№304002;інв.№304009;інв.№304011;інв.№304012;
інв.№304022;інв.№304023;інв.№304024;інв.№304060;інв.№304063;інв.№304067;інв.№304080;
інв.№304081;інв.№304111;інв.№304118;інв.№304139;інв.№304148;інв.№304151;інв.№304159;
інв.№304166;інв.№304167;інв.№304169;інв.№304170;інв.№304175;інв.№304177;інв.№304208;
інв.№304209;інв.№304210;інв.№304212;інв.№304216;інв.№304217;інв.№304219;інв.№304244;
інв.№304246;інв.№304249;інв.№304251;інв.№304253;інв.№304255;інв.№304257;інв.№304274;
інв.№304285;інв.№304286;інв.№304293;інв.№304294;інв.№304296;інв.№304298;інв.№304301;
інв.№304309;інв.№304313;інв.№304317;інв.№304321;інв.№304323;інв.№304324;інв.№304336;
інв.№304342;інв.№304343;інв.№304344;інв.№304354;інв.№304356;інв.№304360;інв.№304362;
інв.№304367;інв.№304368;інв.№304369;інв.№304370;інв.№304380;інв.№304381;інв.№304382;
інв.№304428;інв.№304446;інв.№304447;інв.№304448;інв.№304452;інв.№304458;інв.№304464;
інв.№304489;інв.№304494;інв.№304509;інв.№304510;інв.№304512;інв.№304516;інв.№304517;
інв.№304521;інв.№304553;інв.№304561;інв.№304572;інв.№304575;інв.№304576;інв.№304583;
інв.№304584;інв.№304598;інв.№304599;інв.№304603;інв.№304604;інв.№304606;інв.№304610;
інв.№304611;інв.№304612;інв.№304622;інв.№304623;інв.№304624;інв.№304625;інв.№304626;
інв.№304634;інв.№304641;інв.№304645;інв.№304646;інв.№304672;інв.№304692;інв.№304699;
інв.№304776;інв.№304777;інв.№304779;інв.№304781;інв.№304798;інв.№304799;інв.№304825;
інв.№304851;інв.№304853;інв.№304855;інв.№304856;інв.№304857;інв.№304858;інв.№304860;
інв.№304861;інв.№304862;інв.№304863;інв.№304866;інв.№304881;інв.№304882;інв.№304883;
інв.№304884;інв.№304897;інв.№304899;інв.№304917;інв.№304924;інв.№304937;інв.№304938;
інв.№304940;інв.№304941;інв.№304957;інв.№304975;інв.№304978;інв.№304995;інв.№304997;
інв.№305006;інв.№305011;інв.№305018;інв.№305019;інв.№305020;інв.№305021;інв.№305028;
інв.№305029;інв.№305030;інв.№305032;інв.№305035;інв.№305037;інв.№305038;інв.№305040;
інв.№305041;інв.№305047;інв.№305050;інв.№305051;інв.№305057;інв.№305058;інв.№305059;
інв.№305060;інв.№305061;інв.№305062;інв.№305064;інв.№305065;інв.№305066;інв.№305092;
інв.№305124;інв.№305129;інв.№305130;інв.№305136;інв.№305157;інв.№305158;інв.№305198;
інв.№305199;інв.№305200;інв.№305213;інв.№305214;інв.№305229;інв.№305230;інв.№305234;
інв.№305240;інв.№305242;інв.№305252;інв.№305255;інв.№305261;інв.№305286;інв.№305289;
інв.№305292;інв.№305293;інв.№305297;інв.№305298;інв.№305299;інв.№305300;інв.№305301;

інв.№305302;інв.№305303;інв.№305308;інв.№305313;інв.№305314;інв.№305315;інв.№305320;
інв.№305324;інв.№305334;інв.№305337;інв.№305338;інв.№305339;інв.№305340;інв.№305341;
інв.№305345;інв.№305348;інв.№305349;інв.№305350;інв.№305352;інв.№305353;інв.№305354;
інв.№305355;інв.№305370;інв.№305371;інв.№305373;інв.№305374;інв.№305376;інв.№305377;
інв.№305378;інв.№305383;інв.№305452;інв.№305459;інв.№305468;інв.№305470;інв.№305471;
інв.№305472;інв.№305474;інв.№305475;інв.№305476;інв.№305477;інв.№305478;інв.№305479;
інв.№305480;інв.№305481;інв.№305482;інв.№305499;інв.№305502;інв.№305503;інв.№305510;
інв.№305522;інв.№305524;інв.№305549;інв.№305550;інв.№305551;інв.№305552;інв.№305553;
інв.№305554;інв.№305555;інв.№305558;інв.№305560;інв.№305572;інв.№305575;інв.№305576;
інв.№305579;інв.№305588;інв.№305589;інв.№305590;інв.№305613;інв.№305618;інв.№305620;
інв.№305621;інв.№305638;інв.№305639;інв.№305642;інв.№305644;інв.№305645;інв.№305684;
інв.№305685;інв.№305686;інв.№305711;інв.№305712;інв.№305716;інв.№305717;інв.№305718;
інв.№305720;інв.№305721;інв.№305722;інв.№305723;інв.№305737;інв.№305741;інв.№305784;
інв.№305787;інв.№30579;інв.№305794;інв.№305801;інв.№305829;інв.№305928;інв.№305957;
інв.№305961;інв.№305977;інв.№305992;інв.№306009;інв.№306014;інв.№306037;інв.№306038;
інв.№306039;інв.№306048;інв.№306055;інв.№306058;інв.№306061;інв.№306166;інв.№306260;
інв.№306275;інв.№306364;інв.№306368;інв.№306402;інв.№306403;інв.№306404;інв.№306405;
інв.№306422;інв.№306423;інв.№306442;інв.№306445;інв.№306465;інв.№306466;інв.№306468;

інв.№306501;інв.№306502;інв.№306504;інв.№306506;інв.№306507;інв.№306671;інв.№306681;
інв.№306682;інв.№306691;інв.№306719;інв.№306720;інв.№306725;інв.№306730;інв.№306731;
інв.№306767;інв.№306829;інв.№306844;інв.№306847;інв.№306876;інв.№306881;інв.№306883;
інв.№307030;інв.№307045;інв.№307050;інв.№307051;інв.№307053;інв.№307073;інв.№307115;
інв.№307120;інв.№307181;інв.№307182;інв.№307197;інв.№307235;інв.№307257;інв.№307259;
інв.№307370;інв.№307395;інв.№307402;інв.№307404;інв.№307407;інв.№307408;інв.№307554;
інв.№307558;інв.№307567;інв.№307568;інв.№307599;інв.№307600;інв.№307601;інв.№307607;
інв.№307609;інв.№307613;інв.№307614;інв.№307615;інв.№307642;інв.№307646;інв.№307648;
інв.№307653;інв.№307656;інв.№307657;інв.№307658;інв.№307662;інв.№307735;інв.№307743;
інв.№307781;інв.№307807;інв.№307808;інв.№307809;інв.№307810;інв.№307823;інв.№307827;
інв.№307828;інв.№307829;інв.№307831;інв.№307832;інв.№307833;інв.№307879;інв.№308128;
інв.№308137;інв.№308155;інв.№308185;інв.№308196;інв.№308198;інв.№308204;інв.№308227;
інв.№308229;інв.№308234;інв.№308249;інв.№308255;інв.№308293;інв.№308333;інв.№308334;
інв.№308349;інв.№308365;інв.№308384;інв.№308385;інв.№308417;інв.№308451;інв.№308452;
інв.№308462;інв.№308477;інв.№308478;інв.№308479;інв.№308481;інв.№308482;інв.№308483;
інв.№308484;інв.№308485;інв.№308491;інв.№308492;інв.№308501;інв.№308502;інв.№308507;
інв.№308510;інв.№308511;інв.№308512;інв.№308522;інв.№308524;інв.№308531;інв.№308533;
інв.№308535;інв.№308536;інв.№308538;інв.№308551;інв.№308559;інв.№308561;інв.№308566;
інв.№308567;інв.№308568;інв.№308569;інв.№308573;інв.№308607;інв.№308617;інв.№308696;
інв.№308708;інв.№308753;інв.№308754;інв.№308768;інв.№308821;інв.№308825;інв.№308826;
інв.№308829;інв.№308856;інв.№308858;інв.№308859;інв.№308860;інв.№308861;інв.№308862;
інв.№308863;інв.№308864;інв.№308866;інв.№308868;інв.№308884;інв.№308885;інв.№308886;
інв.№308905;інв.№308906;інв.№308907;інв.№308937;інв.№308986;інв.№30908;інв.№309199;
інв.№309629;інв.№309630;інв.№309631;інв.№309632;інв.№309634;інв.№309635;інв.№309637;
інв.№309639;інв.№309641;інв.№309642;інв.№309646;інв.№309681;інв.№309759;інв.№309760;
інв.№309766;інв.№309768;інв.№309776;інв.№309777;інв.№309837;інв.№309838;інв.№309839;
інв.№309841;інв.№309851;інв.№309852;інв.№309857;інв.№309858;інв.№309859;інв.№309861;
інв.№309862;інв.№309864;інв.№309865;інв.№309868;інв.№310017;інв.№310019;інв.№310020;
інв.№310022;інв.№310023;інв.№310048;інв.№310050;інв.№310051;інв.№310052;інв.№310054;
інв.№310055;інв.№310056;інв.№310057;інв.№310058;інв.№310120;інв.№310121;інв.№310135;
інв.№310136;інв.№310137;інв.№310138;інв.№310187;інв.№310253;інв.№310254;інв.№310260;
інв.№310261;інв.№310263;інв.№310302;інв.№310313;інв.№310316;інв.№310403;інв.№310405;
інв.№310430;інв.№310495;інв.№310536;інв.№310619;інв.№310642;інв.№310643;інв.№310666;
інв.№310705;інв.№310715;інв.№310716;інв.№310731;інв.№310781;інв.№310805;інв.№310806;
інв.№310807;інв.№310844;інв.№310846;інв.№310847;інв.№310848;інв.№310849;інв.№310888;
інв.№310889;інв.№310994;інв.№311044;інв.№311045;інв.№311046;інв.№311058;інв.№311060;
інв.№311061;інв.№311062;інв.№311063;інв.№311065;інв.№311068;інв.№311069;інв.№311070;
інв.№311071;інв.№311072;інв.№311073;інв.№311074;інв.№311075;інв.№311076;інв.№311077;
інв.№311078;інв.№311079;інв.№311081;інв.№311082;інв.№311083;інв.№311084;інв.№311085;
інв.№311088;інв.№311089;інв.№311103;інв.№311104;інв.№311105;інв.№311139;інв.№311140;
інв.№311141;інв.№311143;інв.№311145;інв.№311148;інв.№311149;інв.№311150;інв.№311151;
інв.№311152;інв.№311153;інв.№311154;інв.№311155;інв.№311156;інв.№311159;інв.№311160;
інв.№311161;інв.№311162;інв.№311163;інв.№311164;інв.№311165;інв.№311166;інв.№311169;
інв.№311170;інв.№311237;інв.№311238;інв.№311288;інв.№311289;інв.№311296;інв.№311297;

інв.№311298;інв.№311299;інв.№311300;інв.№311301;інв.№311302;інв.№311303;інв.№311304;
інв.№311305;інв.№311306;інв.№311307;інв.№311368;інв.№311369;інв.№311370;інв.№311371;
інв.№311372;інв.№311373;інв.№311464;інв.№311466;інв.№311474;інв.№311475;інв.№311476;
інв.№311477;інв.№311627;інв.№311628;інв.№311684;інв.№312214;інв.№312272;інв.№312273;
інв.№312303;інв.№312304;інв.№312306;інв.№312307;інв.№312323;інв.№312324;інв.№312325;
інв.№312326;інв.№312327;інв.№312328;інв.№312329;інв.№312354;інв.№312428;інв.№312429;
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інв.№312430;інв.№312438;інв.№312502;інв.№312637;інв.№312638;інв.№312639;інв.№312640;
інв.№312657;інв.№312658;інв.№312693;інв.№312751;інв.№312776;інв.№312777;інв.№313381;
інв.№313382;інв.№313383;інв.№313384;інв.№313385;інв.№313386;інв.№313407;інв.№313408;
інв.№313409;інв.№313410;інв.№313411;інв.№313412;інв.№313413;інв.№313414;інв.№313415;
інв.№313416;інв.№313417;інв.№313418;інв.№313419;інв.№313420;інв.№313421;інв.№313423;
інв.№313424;інв.№313425;інв.№313426;інв.№313427;інв.№313428;інв.№313429;інв.№313430;
інв.№313431;інв.№313432;інв.№313433;інв.№313434;інв.№313437;інв.№313438;інв.№313444;
інв.№313455;інв.№313564;інв.№313602;інв.№313621;інв.№313651;інв.№313678;інв.№313701;
інв.№313720;інв.№313722;інв.№313723;інв.№313724;інв.№313725;інв.№313726;інв.№313727;
інв.№313728;інв.№313729;інв.№313730;інв.№313731;інв.№313732;інв.№313733;інв.№313734;
інв.№313735;інв.№313736;інв.№313737;інв.№313738;інв.№313739;інв.№313740;інв.№313741;
інв.№313742;інв.№313743;інв.№313744;інв.№313745;інв.№313746;інв.№313747;інв.№313780;
інв.№313781;інв.№313783;інв.№313845;інв.№313846;інв.№313847;інв.№313881;інв.№313894;
інв.№313904;інв.№313917;інв.№313918;інв.№313919;інв.№313921;інв.№313922;інв.№313927;
інв.№313928;інв.№313933;інв.№313934;інв.№313936;інв.№313939;інв.№313977;інв.№313978;
інв.№313989;інв.№313995;інв.№314017;інв.№314136;інв.№314138;інв.№314180;інв.№314191;
інв.№314192;інв.№314193;інв.№314195;інв.№314196;інв.№314197;інв.№314199;інв.№314207;
інв.№314208;інв.№314281;інв.№314324;інв.№314373;інв.№314907;інв.№314908;інв.№314911;
інв.№314912;інв.№315153;інв.№316180;інв.№316194;інв.№316196;інв.№316198;інв.№316199;
інв.№316231;інв.№316233;інв.№316234;інв.№316252;інв.№316254;інв.№316255;інв.№316262;
інв.№316263;інв.№316301;інв.№316328;інв.№316342;інв.№316343;інв.№316344;інв.№316351;

інв.№316352;інв.№316353;інв.№316355;інв.№316356;інв.№316357;інв.№316358;інв.№316363;
інв.№316365;інв.№316368;інв.№316371;інв.№316372;інв.№316373;інв.№316375;інв.№316376;
інв.№316377;інв.№316378;інв.№316379;інв.№316380;інв.№316381;інв.№316382;інв.№316383;
інв.№316384;інв.№316386;інв.№316388;інв.№316389;інв.№316390;інв.№316393;інв.№316394;
інв.№316395;інв.№316396;інв.№316397;інв.№316398;інв.№316407;інв.№316408;інв.№316410;
інв.№316413;інв.№316415;інв.№316430;інв.№316436;інв.№316490;інв.№316501;інв.№316503;
інв.№316504;інв.№316505;інв.№316506;інв.№316509;інв.№316617;інв.№316618;інв.№316619;
інв.№316620;інв.№316621;інв.№316622;інв.№316623;інв.№316627;інв.№316641;інв.№316644;
інв.№316645;інв.№316646;інв.№316647;інв.№316648;інв.№316653;інв.№316654;інв.№316655;
інв.№316657;інв.№316664;інв.№316667;інв.№316668;інв.№316680;інв.№316682;інв.№316746;

інв.№316748;інв.№316749;інв.№316752;інв.№316753;інв.№316754;інв.№316755;інв.№316756;
інв.№316757;інв.№316758;інв.№316759;інв.№316764;інв.№316765;інв.№316766;інв.№316767;
інв.№316768;інв.№316769;інв.№316770;інв.№316771;інв.№316772;інв.№316877;інв.№316878;
інв.№316881;інв.№316906;інв.№316907;інв.№316920;інв.№316933;інв.№316944;інв.№316949;
інв.№316976;інв.№316978;інв.№316979;інв.№317017;інв.№317018;інв.№317081;інв.№317082;
інв.№317108;інв.№317110;інв.№317373;інв.№317374;інв.№317378;інв.№317383;інв.№317406;
інв.№317407;інв.№317408;інв.№317409;інв.№317411;інв.№317428;інв.№317451;інв.№317452;
інв.№317453;інв.№317480;інв.№317499;інв.№317513;інв.№317514;інв.№317547;інв.№317548;
інв.№317588;інв.№317595;інв.№317597;інв.№317636;інв.№317637;інв.№317638;інв.№317639;
інв.№317640;інв.№317641;інв.№317642;інв.№317643;інв.№317645;інв.№317646;інв.№317647;
інв.№317648;інв.№317649;інв.№317650;інв.№317651;інв.№317652;інв.№317653;інв.№317654;
інв.№317655;інв.№317664;інв.№317665;інв.№317666;інв.№317667;інв.№317668;інв.№317669;
інв.№317670;інв.№317671;інв.№317674;інв.№317681;інв.№317682;інв.№317691;інв.№317703;
інв.№317704;інв.№317705;інв.№317706;інв.№317707;інв.№317708;інв.№317715;інв.№317717;
інв.№317742;інв.№317743;інв.№317749;інв.№317750;інв.№317760;інв.№317773;інв.№317774;
інв.№317775;інв.№317780;інв.№317786;інв.№317787;інв.№317797;інв.№317802;інв.№317809;
інв.№317810;інв.№317918;інв.№317942;інв.№317949;інв.№317951;інв.№317966;інв.№318000;
інв.№318037;інв.№318084;інв.№318085;інв.№318311;інв.№318379;інв.№318380;інв.№318381;
інв.№318386;інв.№318388;інв.№318406;інв.№318420;інв.№318423;інв.№318424;інв.№318457;
інв.№318458;інв.№318459;інв.№318460;інв.№318466;інв.№318467;інв.№318470;інв.№318490;
інв.№318496;інв.№318497;інв.№318509;інв.№318510;інв.№318518;інв.№318519;інв.№318550;
інв.№318551;інв.№318552;інв.№318553;інв.№318554;інв.№318555;інв.№318556;інв.№318557;
інв.№318583;інв.№318584;інв.№318586;інв.№318864;інв.№318865;інв.№318866;інв.№318874;
інв.№318875;інв.№318884;інв.№318937;інв.№318967;інв.№318968;інв.№318969;інв.№318970;

інв.№318971;інв.№318972;інв.№318973;інв.№318974;інв.№318975;інв.№318976;інв.№318977;
інв.№318978;інв.№319069;інв.№319071;інв.№319076;інв.№319079;інв.№319080;інв.№319083;
інв.№319084;інв.№319152;інв.№319167;інв.№319169;інв.№319173;інв.№319335;інв.№319336;
інв.№319371;інв.№319385;інв.№319386;інв.№319387;інв.№319388;інв.№319389;інв.№319390;
інв.№319393;інв.№319394;інв.№319395;інв.№319396;інв.№319397;інв.№319436;інв.№319443;
інв.№319446;інв.№319469;інв.№319475;інв.№319502;інв.№319510;інв.№319520;інв.№319521;
інв.№319524;інв.№319526;інв.№319527;інв.№319545;інв.№319546;інв.№319547;інв.№319548;
інв.№319549;інв.№319550;інв.№319551;інв.№319552;інв.№319553;інв.№319554;інв.№319555;
інв.№319556;інв.№319557;інв.№319558;інв.№319560;інв.№319782;інв.№319787;інв.№319795;
інв.№319796;інв.№319797;інв.№319799;інв.№319800;інв.№319801;інв.№319803;інв.№319804;
інв.№319805;інв.№319806;інв.№319807;інв.№319808;інв.№319809;інв.№319810;інв.№319811;
інв.№319812;інв.№319813;інв.№319814;інв.№319815;інв.№319816;інв.№319817;інв.№319818;
інв.№319849;інв.№319850;інв.№319908;інв.№319909;інв.№319925;інв.№319928;інв.№319986;
інв.№319989;інв.№320126;інв.№320127;інв.№320132;інв.№320133;інв.№320135;інв.№320136;
інв.№320137;інв.№320168;інв.№320248;інв.№320253;інв.№320267;інв.№320268;інв.№320269;
інв.№320325;інв.№320326;інв.№320454;інв.№320462;інв.№320470;інв.№320475;інв.№320476;
інв.№320478;інв.№320479;інв.№320521;інв.№320523;інв.№320524;інв.№320535;інв.№320536;
інв.№320537;інв.№320542;інв.№320573;інв.№320574;інв.№320833;інв.№320834;інв.№320835;
інв.№320836;інв.№321010;інв.№321018;інв.№321020;інв.№321029;інв.№321295;інв.№321296;
інв.№321339;інв.№321340;інв.№321397;інв.№321398;інв.№321399;інв.№321400;інв.№321401;

інв.№321402;інв.№321439;інв.№321446;інв.№321447;інв.№321449;інв.№321450;інв.№321451;
інв.№321452;інв.№321892;інв.№321893;інв.№321894;інв.№321919;інв.№321923;інв.№321924;
інв.№321926;інв.№322066;інв.№322072;інв.№322328;інв.№322547;інв.№322548;інв.№322564;
інв.№322606;інв.№322822;інв.№322823;інв.№322855;інв.№322856;інв.№322857;інв.№322858;
інв.№322859;інв.№322860;інв.№323044;інв.№323045;інв.№323046;інв.№323047;інв.№323249;
інв.№325144;інв.№325145;інв.№325146;інв.№325382;інв.№325783;інв.№325801;інв.№325802;
інв.№325803;інв.№325804;інв.№325816;інв.№325817;інв.№326120;інв.№326140;інв.№326154;
інв.№326232;інв.№326235;інв.№326298;інв.№326389;інв.№326390;інв.№326450;інв.№326453;

інв.№326456;інв.№326457;інв.№326529;інв.№326530;інв.№326531;інв.№326532;інв.№326533;
інв.№326534;інв.№326535;інв.№326691;інв.№326692;інв.№326693;інв.№326694;інв.№326695;
інв.№326696;інв.№326697;інв.№326698;інв.№326699;інв.№326700;інв.№326701;інв.№326702;
інв.№326703;інв.№326704;інв.№326705;інв.№326706;інв.№326708;інв.№326709;інв.№326715;
інв.№326887;інв.№326940;інв.№326941;інв.№326942;інв.№327387;інв.№328027;інв.№328028;
інв.№328029;інв.№328045;інв.№328048;інв.№328049;інв.№328050;інв.№328117;інв.№328163;
інв.№328166;інв.№328174;інв.№328239;інв.№328258;інв.№328259;інв.№328324;інв.№328325;
інв.№328326;інв.№328327;інв.№328328;інв.№328329;інв.№328458;інв.№328459;інв.№328500;
інв.№328511;інв.№329004;інв.№329005;інв.№329006;інв.№329007;інв.№329008;інв.№329009;
інв.№329010;інв.№329011;інв.№329012;інв.№329013;інв.№329014;інв.№329015;інв.№329016;
інв.№329017;інв.№329018;інв.№329019;інв.№329020;інв.№329021;інв.№329079;інв.№329080;
інв.№329091;інв.№329092;інв.№329093;інв.№329094;інв.№329095;інв.№329096;інв.№329126;
інв.№329127;інв.№329167;інв.№329169;інв.№329170;інв.№329171;інв.№329368;інв.№329384;
інв.№329407;інв.№329409;інв.№329410;інв.№329411;інв.№329412;інв.№329413;інв.№329421;
інв.№329422;інв.№329474;інв.№329551;інв.№329552;інв.№329553;інв.№329554;інв.№329555;
інв.№329621;інв.№330002;інв.№331288;інв.№332426;інв.№332427;інв.№332428;інв.№332429;
інв.№332430;інв.№332431;інв.№332432;інв.№332433;інв.№332441;інв.№332442;інв.№332443;
інв.№332444;інв.№332445;інв.№332446;інв.№334256;інв.№334393;інв.№334818;інв.№334819;
інв.№334822;інв.№334823;інв.№334824;інв.№334825;інв.№334826;інв.№334837;інв.№334838;
інв.№334839;інв.№334840;інв.№335645;інв.№335679;інв.№335680;інв.№335681;інв.№335682;
інв.№335683;інв.№335684;інв.№335685;інв.№335686;інв.№335687;інв.№335688;інв.№335689;
інв.№335690;інв.№335691;інв.№335692;інв.№335693;інв.№335694;інв.№335695;інв.№335696;
інв.№335697;інв.№335698;інв.№335699;інв.№335700;інв.№335701;інв.№335702;інв.№335703;
інв.№335704;інв.№335705;інв.№335706;інв.№335707;інв.№335708;інв.№335709;інв.№335710;
інв.№335711;інв.№335712;інв.№335713;інв.№335714;інв.№335715;інв.№335716;інв.№335717;
інв.№335718;інв.№335719;інв.№335720;інв.№335721;інв.№335722;інв.№335723;інв.№335724;
інв.№335725;інв.№335726;інв.№335727;інв.№335728;інв.№336023;інв.№337138;інв.№337139;
інв.№337140;інв.№337141;інв.№337237;інв.№337238;інв.№337239;інв.№337240;інв.№337249;
інв.№337250;інв.№337255;інв.№337256;інв.№337260;інв.№337261;інв.№А1280;інв.№А1291;
інв.№А1355;інв.№А1375;інв.№А1384;інв.№А1410;інв.№А1411;інв.№А1420;інв.№А1434;
інв.№А1565;інв.№А430;інв.№А890;інв.№А940;інв.№Д342;інв.№И10072;інв.№И10346;
інв.№И10581;інв.№И10582;інв.№И11750;інв.№И11751;інв.№И11752;інв.№И11753;інв.№И11754;
інв.№И11755;інв.№И11768;інв.№И11779;інв.№И11889;інв.№И11936;інв.№И12132;інв.№И12133;
інв.№И12134;інв.№И12135;інв.№И12136;інв.№И12137;інв.№И12138;інв.№И12139;інв.№И12140;
інв.№И12141;інв.№И12142;інв.№И12143;інв.№И12144;інв.№И12145;інв.№И12170;інв.№И12171;
інв.№И12172;інв.№И12173;інв.№И12174;інв.№И12180;інв.№И12184;інв.№И12189;інв.№И12191;
інв.№И12209;інв.№И12212;інв.№И12213;інв.№И12214;інв.№И12215;інв.№И12216;інв.№И12217;
інв.№И12218;інв.№И12219;інв.№И12220;інв.№И12222;інв.№И12223;інв.№И12230;інв.№И12707;
інв.№И12710;інв.№И12713;інв.№И12721;інв.№И12732;інв.№И12733;інв.№И12763;інв.№И12764;
інв.№И12956;інв.№И13048;інв.№И13052;інв.№И13198;інв.№И13379;інв.№И13380;інв.№И13769;
інв.№И13770;інв.№И13771;інв.№И13772;інв.№И13779;інв.№И13780;інв.№И13781;інв.№И13782;
інв.№И13858;інв.№И13866;інв.№И13867;інв.№И13868;інв.№И13869;інв.№И13870;інв.№И14057;
інв.№И14243;інв.№И14283;інв.№И14284;інв.№И14361;інв.№И14362;інв.№И14572;інв.№И14573;
інв.№И14574;інв.№И14575;інв.№И14576;інв.№И14577;інв.№И14582;інв.№И14648;інв.№И14649;
інв.№И14650;інв.№И15168;інв.№И15169;інв.№И15170;інв.№И16084;інв.№И16088;інв.№И16092;
інв.№И16096;інв.№И16099;інв.№И16119;інв.№И16233;інв.№И16474;інв.№И17707;інв.№И17708;

інв.№И17711;інв.№И17712;інв.№И1776;інв.№И17799;інв.№И17801;інв.№И2386;інв.№И2387;
інв.№И2529;інв.№И2579;інв.№И3035;інв.№И3124;інв.№И3237;інв.№И3238;інв.№И3239;інв.№И3576;
інв.№И4148;інв.№И4267;інв.№И4327;інв.№И4357;інв.№И4365;інв.№И4366;інв.№И4699;інв.№И4908;
інв.№И5008;інв.№И5009;інв.№И5010;інв.№И5011;інв.№И5012;інв.№И5013;інв.№И5014;інв.№И5034;
інв.№И5375;інв.№И5376;інв.№И5383;інв.№И5384;інв.№И5385;інв.№И5388;інв.№И5389;інв.№И5494;
інв.№И5593;інв.№И5594;інв.№И5595;інв.№И578;інв.№И5874;інв.№И5875;інв.№И5876;інв.№И5877;
інв.№И5878;інв.№И5879;інв.№И5883;інв.№И7211;інв.№И7216;інв.№И7223;інв.№И7419;інв.№И7423;
інв.№И7424;інв.№И7425;інв.№И7426;інв.№И7435;інв.№И7520;інв.№И7521;інв.№И7748;інв.№И906;
інв.№И9840;інв.№И9859;інв.№Л170;інв.№Л238;інв.№Л239;інв.№Л268;інв.№Л333;інв.№Л381;
інв.№Л392;інв.№Л395;інв.№О26564А;інв.№ОИ0056;інв.№ОИ0057;інв.№ОИ0250;інв.№ОИ0251;
інв.№ОИ0252;інв.№ОИ0253;інв.№ОИ0274;інв.№ОИ0275;інв.№ОИ0276;інв.№ОИ0277;інв.№ОИ0278;
інв.№ОИ0279;інв.№ОИ0280;інв.№ОИ0298;інв.№ОИ0301;інв.№ОИ0302;інв.№ОИ0303;інв.№ОИ0304;
інв.№ОИ0305;інв.№ОИ0306;інв.№ОИ0324;інв.№ОИ0325;інв.№ОИ0326;інв.№ОИ0355;інв.№ОИ0356;
інв.№ОИ0374;інв.№ОИ0380;інв.№ОИ0394;інв.№ОИ0395;інв.№ОИ0396;інв.№ОИ0397;інв.№ОИ0398;
інв.№ОИ0399;інв.№ОИ0402;інв.№ОИ0403;інв.№ОИ0406;інв.№ОИ0409;інв.№ОИ0410;інв.№ОИ0415;
інв.№ОИ0422;інв.№ОИ0423;інв.№ОИ0424;інв.№ОИ0447;інв.№ОИ0449;інв.№ОИ0451;інв.№ОИ0452;
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інв.№ОИ11600;інв.№ОИ11601;інв.№ОИ11602;інв.№ОИ11603;інв.№ОИ11604;інв.№ОИ11605;
інв.№ОИ11606;інв.№ОИ11607;інв.№ОИ11608;інв.№ОИ11609;інв.№ОИ11610;інв.№ОИ11611;
інв.№ОИ11612;інв.№ОИ11613;інв.№ОИ11614;інв.№ОИ11615;інв.№ОИ11616;інв.№ОИ11617;
інв.№ОИ11618;інв.№ОИ11619;інв.№ОИ11620;інв.№ОИ11621;інв.№ОИ11622;інв.№ОИ11623;
інв.№ОИ11624;інв.№ОИ11625;інв.№ОИ11626;інв.№ОИ11627;інв.№ОИ11628;інв.№ОИ11630;
інв.№ОИ11631;інв.№ОИ11632;інв.№ОИ11633;інв.№ОИ11634;інв.№ОИ11635;інв.№ОИ11636;
інв.№ОИ11637;інв.№ОИ11638;інв.№ОИ11639;інв.№ОИ11640;інв.№ОИ11641;інв.№ОИ11642;
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інв.№ОИ11662;інв.№ОИ11663;інв.№ОИ11664;інв.№ОИ11665;інв.№ОИ11666;інв.№ОИ11667;
інв.№ОИ11668;інв.№ОИ11669;інв.№ОИ11671;інв.№ОИ11672;інв.№ОИ11673;інв.№ОИ11674;
інв.№ОИ11675;інв.№ОИ11676;інв.№ОИ11677;інв.№ОИ11678;інв.№ОИ11679;інв.№ОИ11681;
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інв.№ОИ12681;інв.№ОИ12682;інв.№ОИ12683;інв.№ОИ12684;інв.№ОИ12685;інв.№ОИ12686;
інв.№ОИ12687;інв.№ОИ12688;інв.№ОИ12689;інв.№ОИ12690;інв.№ОИ12691;інв.№ОИ12692;
інв.№ОИ12693;інв.№ОИ12694;інв.№ОИ12695;інв.№ОИ12696;інв.№ОИ12697;інв.№ОИ12698;
інв.№ОИ12699;інв.№ОИ12700;інв.№ОИ12701;інв.№ОИ12702;інв.№ОИ12703;інв.№ОИ12704;
інв.№ОИ12705;інв.№ОИ12706;інв.№ОИ12707;інв.№ОИ12708;інв.№ОИ12709;інв.№ОИ12710;
інв.№ОИ12711;інв.№ОИ12712;інв.№ОИ12713;інв.№ОИ12714;інв.№ОИ12715;інв.№ОИ12716;
інв.№ОИ12717;інв.№ОИ12718;інв.№ОИ12719;інв.№ОИ12720;інв.№ОИ12746;інв.№ОИ12747;
інв.№ОИ12748;інв.№ОИ12749;інв.№ОИ12750;інв.№ОИ12751;інв.№ОИ12752;інв.№ОИ12753;
інв.№ОИ12754;інв.№ОИ12755;інв.№ОИ12756;інв.№ОИ12757;інв.№ОИ12758;інв.№ОИ12759;
інв.№ОИ12760;інв.№ОИ12761;інв.№ОИ12762;інв.№ОИ12763;інв.№ОИ12764;інв.№ОИ12765;
інв.№ОИ12766;інв.№ОИ12779;інв.№ОИ12783;інв.№ОИ12784;інв.№ОИ12785;інв.№ОИ12786;
інв.№ОИ12787;інв.№ОИ12788;інв.№ОИ12789;інв.№ОИ12790;інв.№ОИ12791;інв.№ОИ12792;
інв.№ОИ12793;інв.№ОИ12794;інв.№ОИ12800;інв.№ОИ12801;інв.№ОИ12802;інв.№ОИ12803;
інв.№ОИ12804;інв.№ОИ12805;інв.№ОИ12806;інв.№ОИ12807;інв.№ОИ12808;інв.№ОИ12809;
інв.№ОИ12810;інв.№ОИ12811;інв.№ОИ12812;інв.№ОИ12813;інв.№ОИ12814;інв.№ОИ12815;
інв.№ОИ12816;інв.№ОИ12896;інв.№ОИ12897;інв.№ОИ12898;інв.№ОИ12899;інв.№ОИ12900;
інв.№ОИ12901;інв.№ОИ12902;інв.№ОИ12903;інв.№ОИ12904;інв.№ОИ12905;інв.№ОИ12906;
інв.№ОИ12907;інв.№ОИ12908;інв.№ОИ12909;інв.№ОИ12910;інв.№ОИ12911;інв.№ОИ12912;
інв.№ОИ12913;інв.№ОИ12914;інв.№ОИ12915;інв.№ОИ12916;інв.№ОИ12917;інв.№ОИ12918;
інв.№ОИ12919;інв.№ОИ12920;інв.№ОИ12921;інв.№ОИ12922;інв.№ОИ12923;інв.№ОИ12924;
інв.№ОИ12925;інв.№ОИ12926;інв.№ОИ12927;інв.№ОИ12928;інв.№ОИ12929;інв.№ОИ12930;
інв.№ОИ12931;інв.№ОИ12932;інв.№ОИ12933;інв.№ОИ12934;інв.№ОИ12935;інв.№ОИ12936;

інв.№ОИ12937;інв.№ОИ12938;інв.№ОИ12939;інв.№ОИ12940;інв.№ОИ12941;інв.№ОИ12942;
інв.№ОИ12943;інв.№ОИ13046;інв.№ОИ13047;інв.№ОИ13048;інв.№ОИ13049;інв.№ОИ13050;
інв.№ОИ13051;інв.№ОИ13052;інв.№ОИ13053;інв.№ОИ13054;інв.№ОИ13055;інв.№ОИ13056;
інв.№ОИ13057;інв.№ОИ13073;інв.№ОИ13074;інв.№ОИ13075;інв.№ОИ13076;інв.№ОИ13077;
інв.№ОИ13078;інв.№ОИ13081;інв.№ОИ13082;інв.№ОИ13083;інв.№ОИ13084;інв.№ОИ13085;
інв.№ОИ13086;інв.№ОИ13087;інв.№ОИ13088;інв.№ОИ13089;інв.№ОИ13090;інв.№ОИ13091;
інв.№ОИ13094;інв.№ОИ13095;інв.№ОИ13233;інв.№ОИ13234;інв.№ОИ13235;інв.№ОИ13236;
інв.№ОИ13237;інв.№ОИ13238;інв.№ОИ13239;інв.№ОИ13240;інв.№ОИ13241;інв.№ОИ13242;
інв.№ОИ13243;інв.№ОИ13244;інв.№ОИ13245;інв.№ОИ13246;інв.№ОИ13284;інв.№ОИ13285;
інв.№ОИ13286;інв.№ОИ13288;інв.№ОИ13289;інв.№ОИ13290;інв.№ОИ13291;інв.№ОИ13292;
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інв.№ОИ13293;інв.№ОИ13294;інв.№ОИ13295;інв.№ОИ13296;інв.№ОИ13297;інв.№ОИ13298;
інв.№ОИ13299;інв.№ОИ13300;інв.№ОИ13318;інв.№ОИ13319;інв.№ОИ13494;інв.№ОИ13495;
інв.№ОИ13503;інв.№ОИ13504;інв.№ОИ13505;інв.№ОИ13521;інв.№ОИ13522;інв.№ОИ13523;
інв.№ОИ13524;інв.№ОИ13525;інв.№ОИ13526;інв.№ОИ13527;інв.№ОИ13528;інв.№ОИ13529;
інв.№ОИ13530;інв.№ОИ13561;інв.№ОИ13562;інв.№ОИ13563;інв.№ОИ13564;інв.№ОИ13565;
інв.№ОИ13566;інв.№ОИ13567;інв.№ОИ13568;інв.№ОИ13639;інв.№ОИ13640;інв.№ОИ13641;
інв.№ОИ13642;інв.№ОИ13643;інв.№ОИ13649;інв.№ОИ13650;інв.№ОИ13651;інв.№ОИ13652;
інв.№ОИ13653;інв.№ОИ13654;інв.№ОИ13655;інв.№ОИ13656;інв.№ОИ13657;інв.№ОИ13658;
інв.№ОИ13669;інв.№ОИ13670;інв.№ОИ13712;інв.№ОИ13713;інв.№ОИ13727;інв.№ОИ13736;
інв.№ОИ13737;інв.№ОИ13738;інв.№ОИ13739;інв.№ОИ13740;інв.№ОИ13741;інв.№ОИ13742;
інв.№ОИ13743;інв.№ОИ13744;інв.№ОИ13745;інв.№ОИ13751;інв.№ОИ13752;інв.№ОИ13753;
інв.№ОИ13754;інв.№ОИ13755;інв.№ОИ13788;інв.№ОИ13806;інв.№ОИ13807;інв.№ОИ13808;
інв.№ОИ13809;інв.№ОИ13810;інв.№ОИ13811;інв.№ОИ13812;інв.№ОИ13813;інв.№ОИ13814;
інв.№ОИ13815;інв.№ОИ13816;інв.№ОИ13817;інв.№ОИ13818;інв.№ОИ13828;інв.№ОИ13829;
інв.№ОИ13830;інв.№ОИ13831;інв.№ОИ13832;інв.№ОИ13833;інв.№ОИ13834;інв.№ОИ13835;
інв.№ОИ13836;інв.№ОИ13837;інв.№ОИ13871;інв.№ОИ13872;інв.№ОИ13873;інв.№ОИ13874;
інв.№ОИ13875;інв.№ОИ13921;інв.№ОИ13922;інв.№ОИ13923;інв.№ОИ13924;інв.№ОИ13982;
інв.№ОИ13983;інв.№ОИ13984;інв.№ОИ13985;інв.№ОИ13986;інв.№ОИ13987;інв.№ОИ13988;
інв.№ОИ13993;інв.№ОИ13994;інв.№ОИ14038;інв.№ОИ14077;інв.№ОИ14078;інв.№ОИ14079;
інв.№ОИ14080;інв.№ОИ14081;інв.№ОИ14082;інв.№ОИ14083;інв.№ОИ14084;інв.№ОИ14085;
інв.№ОИ14178;інв.№ОИ14179;інв.№ОИ14184;інв.№ОИ14185;інв.№ОИ14186;інв.№ОИ14187;

інв.№ОИ14188;інв.№ОИ14189;інв.№ОИ14190;інв.№ОИ14191;інв.№ОИ14192;інв.№ОИ14193;
інв.№ОИ14194;інв.№ОИ14195;інв.№ОИ14196;інв.№ОИ14197;інв.№ОИ14299;інв.№ОИ14308;
інв.№ОИ14309;інв.№ОИ14341;інв.№ОИ14342;інв.№ОИ14343;інв.№ОИ14344;інв.№ОИ14376;
інв.№ОИ14379;інв.№ОИ14381;інв.№ОИ14382;інв.№ОИ14383;інв.№ОИ14384;інв.№ОИ14385;
інв.№ОИ14386;інв.№ОИ14387;інв.№ОИ14394;інв.№ОИ14395;інв.№ОИ14397;інв.№ОИ14402;
інв.№ОИ14403;інв.№ОИ14404;інв.№ОИ14405;інв.№ОИ14406;інв.№ОИ14409;інв.№ОИ14411;
інв.№ОИ14412;інв.№ОИ14413;інв.№ОИ14414;інв.№ОИ14415;інв.№ОИ14416;інв.№ОИ14417;
інв.№ОИ14419;інв.№ОИ14420;інв.№ОИ14444;інв.№ОИ14445;інв.№ОИ14455;інв.№ОИ14456;
інв.№ОИ14457;інв.№ОИ14458;інв.№ОИ14459;інв.№ОИ14460;інв.№ОИ14461;інв.№ОИ14462;
інв.№ОИ14463;інв.№ОИ14464;інв.№ОИ14465;інв.№ОИ14466;інв.№ОИ14467;інв.№ОИ14468;
інв.№ОИ14469;інв.№ОИ14470;інв.№ОИ14471;інв.№ОИ14472;інв.№ОИ14473;інв.№ОИ14474;
інв.№ОИ14475;інв.№ОИ14476;інв.№ОИ14477;інв.№ОИ14478;інв.№ОИ14479;інв.№ОИ14480;
інв.№ОИ14485;інв.№ОИ14486;інв.№ОИ14487;інв.№ОИ14661;інв.№ОИ14662;інв.№ОИ14663;
інв.№ОИ14664;інв.№ОИ14665;інв.№ОИ14666;інв.№ОИ14677;інв.№ОИ14678;інв.№ОИ14679;
інв.№ОИ14681;інв.№ОИ14682;інв.№ОИ14683;інв.№ОИ14684;інв.№ОИ14685;інв.№ОИ14686;

інв.№ОИ14687;інв.№ОИ14688;інв.№ОИ14689;інв.№ОИ14691;інв.№ОИ14787;інв.№ОИ14794;
інв.№ОИ14795;інв.№ОИ14796;інв.№ОИ14797;інв.№ОИ14798;інв.№ОИ14799;інв.№ОИ14800;
інв.№ОИ14801;інв.№ОИ14820;інв.№ОИ14821;інв.№ОИ14822;інв.№ОИ14823;інв.№ОИ14824;
інв.№ОИ14825;інв.№ОИ14826;інв.№ОИ14827;інв.№ОИ14828;інв.№ОИ14853;інв.№ОИ14854;
інв.№ОИ14874;інв.№ОИ14875;інв.№ОИ14876;інв.№ОИ14886;інв.№ОИ14891;інв.№ОИ14892;
інв.№ОИ14896;інв.№ОИ14946;інв.№ОИ14947;інв.№ОИ14948;інв.№ОИ14949;інв.№ОИ14950;
інв.№ОИ14952;інв.№ОИ14954;інв.№ОИ14956;інв.№ОИ14957;інв.№ОИ14958;інв.№ОИ14959;
інв.№ОИ14960;інв.№ОИ15005;інв.№ОИ15006;інв.№ОИ15007;інв.№ОИ15008;інв.№ОИ15009;
інв.№ОИ15010;інв.№ОИ15011;інв.№ОИ15012;інв.№ОИ15013;інв.№ОИ15014;інв.№ОИ15018;
інв.№ОИ15019;інв.№ОИ15020;інв.№ОИ15021;інв.№ОИ15025;інв.№ОИ15050;інв.№ОИ15051;
інв.№ОИ15052;інв.№ОИ15053;інв.№ОИ15054;інв.№ОИ15055;інв.№ОИ15056;інв.№ОИ15057;
інв.№ОИ15058;інв.№ОИ15059;інв.№ОИ15060;інв.№ОИ15061;інв.№ОИ15062;інв.№ОИ15063;
інв.№ОИ15064;інв.№ОИ15065;інв.№ОИ15066;інв.№ОИ15067;інв.№ОИ15068;інв.№ОИ15069;
інв.№ОИ15070;інв.№ОИ15071;інв.№ОИ15072;інв.№ОИ15073;інв.№ОИ15074;інв.№ОИ15075;
інв.№ОИ15076;інв.№ОИ15077;інв.№ОИ15078;інв.№ОИ15079;інв.№ОИ15101;інв.№ОИ15102;
інв.№ОИ15103;інв.№ОИ15104;інв.№ОИ15105;інв.№ОИ15106;інв.№ОИ15107;інв.№ОИ15108;
інв.№ОИ15131;інв.№ОИ15132;інв.№ОИ15133;інв.№ОИ15134;інв.№ОИ15135;інв.№ОИ15136;
інв.№ОИ15137;інв.№ОИ15138;інв.№ОИ15139;інв.№ОИ15175;інв.№ОИ15176;інв.№ОИ15177;

інв.№ОИ15178;інв.№ОИ15179;інв.№ОИ15195;інв.№ОИ15196;інв.№ОИ15199;інв.№ОИ15200;
інв.№ОИ15201;інв.№ОИ15202;інв.№ОИ15203;інв.№ОИ15204;інв.№ОИ15205;інв.№ОИ15207;
інв.№ОИ15208;інв.№ОИ15209;інв.№ОИ15210;інв.№ОИ15211;інв.№ОИ15212;інв.№ОИ15213;
інв.№ОИ15214;інв.№ОИ15215;інв.№ОИ15216;інв.№ОИ15217;інв.№ОИ15218;інв.№ОИ15219;
інв.№ОИ15220;інв.№ОИ15221;інв.№ОИ15222;інв.№ОИ15223;інв.№ОИ15224;інв.№ОИ15225;
інв.№ОИ15226;інв.№ОИ15228;інв.№ОИ15229;інв.№ОИ15230;інв.№ОИ15231;інв.№ОИ15352;
інв.№ОИ15370;інв.№ОИ15371;інв.№ОИ15372;інв.№ОИ15373;інв.№ОИ15374;інв.№ОИ15375;
інв.№ОИ15376;інв.№ОИ15377;інв.№ОИ15378;інв.№ОИ15379;інв.№ОИ15380;інв.№ОИ15381;
інв.№ОИ15382;інв.№ОИ15383;інв.№ОИ15384;інв.№ОИ15385;інв.№ОИ15389;інв.№ОИ15390;
інв.№ОИ15391;інв.№ОИ15486;інв.№ОИ15487;інв.№ОИ15488;інв.№ОИ15489;інв.№ОИ15490;
інв.№ОИ15491;інв.№ОИ15492;інв.№ОИ15493;інв.№ОИ15494;інв.№ОИ15495;інв.№ОИ15496;
інв.№ОИ15497;інв.№ОИ15498;інв.№ОИ15499;інв.№ОИ15500;інв.№ОИ15501;інв.№ОИ15502;
інв.№ОИ15503;інв.№ОИ15504;інв.№ОИ15505;інв.№ОИ15506;інв.№ОИ15507;інв.№ОИ15508;
інв.№ОИ15509;інв.№ОИ15510;інв.№ОИ15511;інв.№ОИ15512;інв.№ОИ15513;інв.№ОИ15514;
інв.№ОИ15515;інв.№ОИ15516;інв.№ОИ15517;інв.№ОИ15518;інв.№ОИ15519;інв.№ОИ15520;
інв.№ОИ15521;інв.№ОИ15522;інв.№ОИ15523;інв.№ОИ15524;інв.№ОИ15525;інв.№ОИ15526;
інв.№ОИ15527;інв.№ОИ15528;інв.№ОИ15529;інв.№ОИ15530;інв.№ОИ15531;інв.№ОИ15532;
інв.№ОИ15533;інв.№ОИ15534;інв.№ОИ15535;інв.№ОИ15536;інв.№ОИ15537;інв.№ОИ15538;
інв.№ОИ15539;інв.№ОИ15540;інв.№ОИ15541;інв.№ОИ15542;інв.№ОИ15543;інв.№ОИ15544;
інв.№ОИ15545;інв.№ОИ15546;інв.№ОИ15547;інв.№ОИ15548;інв.№ОИ15549;інв.№ОИ15550;
інв.№ОИ15551;інв.№ОИ15552;інв.№ОИ15553;інв.№ОИ15554;інв.№ОИ15555;інв.№ОИ15556;
інв.№ОИ15557;інв.№ОИ15558;інв.№ОИ15559;інв.№ОИ15560;інв.№ОИ15561;інв.№ОИ15562;
інв.№ОИ15563;інв.№ОИ15564;інв.№ОИ15565;інв.№ОИ15566;інв.№ОИ15567;інв.№ОИ15568;
інв.№ОИ15569;інв.№ОИ15570;інв.№ОИ15571;інв.№ОИ15572;інв.№ОИ15573;інв.№ОИ15574;
інв.№ОИ15575;інв.№ОИ15576;інв.№ОИ15577;інв.№ОИ15578;інв.№ОИ15579;інв.№ОИ15580;
інв.№ОИ15581;інв.№ОИ15582;інв.№ОИ15583;інв.№ОИ15584;інв.№ОИ15585;інв.№ОИ15586;
інв.№ОИ15587;інв.№ОИ15588;інв.№ОИ15589;інв.№ОИ15590;інв.№ОИ15591;інв.№ОИ15592;
інв.№ОИ15593;інв.№ОИ15594;інв.№ОИ15595;інв.№ОИ15596;інв.№ОИ15597;інв.№ОИ15598;
інв.№ОИ15599;інв.№ОИ15600;інв.№ОИ15601;інв.№ОИ15602;інв.№ОИ15603;інв.№ОИ15604;
інв.№ОИ15605;інв.№ОИ15606;інв.№ОИ15607;інв.№ОИ15608;інв.№ОИ15609;інв.№ОИ15610;
інв.№ОИ15611;інв.№ОИ15612;інв.№ОИ15613;інв.№ОИ15614;інв.№ОИ15615;інв.№ОИ15616;
інв.№ОИ15617;інв.№ОИ15618;інв.№ОИ15619;інв.№ОИ15620;інв.№ОИ15621;інв.№ОИ15622;
інв.№ОИ15623;інв.№ОИ15624;інв.№ОИ15625;інв.№ОИ15626;інв.№ОИ15627;інв.№ОИ15628;
інв.№ОИ15629;інв.№ОИ15630;інв.№ОИ15631;інв.№ОИ15632;інв.№ОИ15633;інв.№ОИ15634;
інв.№ОИ15635;інв.№ОИ15636;інв.№ОИ15637;інв.№ОИ15638;інв.№ОИ15639;інв.№ОИ15640;
інв.№ОИ15641;інв.№ОИ15642;інв.№ОИ15643;інв.№ОИ15644;інв.№ОИ15645;інв.№ОИ15646;
інв.№ОИ15647;інв.№ОИ15648;інв.№ОИ15649;інв.№ОИ15650;інв.№ОИ15651;інв.№ОИ15652;
інв.№ОИ15653;інв.№ОИ15654;інв.№ОИ15655;інв.№ОИ15656;інв.№ОИ15657;інв.№ОИ15658;
інв.№ОИ15659;інв.№ОИ15660;інв.№ОИ15661;інв.№ОИ15662;інв.№ОИ15663;інв.№ОИ15664;
інв.№ОИ15665;інв.№ОИ15666;інв.№ОИ15667;інв.№ОИ15668;інв.№ОИ15669;інв.№ОИ15670;
інв.№ОИ15671;інв.№ОИ15672;інв.№ОИ15673;інв.№ОИ15674;інв.№ОИ15675;інв.№ОИ15676;
інв.№ОИ15677;інв.№ОИ15678;інв.№ОИ15679;інв.№ОИ15680;інв.№ОИ15681;інв.№ОИ15682;
інв.№ОИ15683;інв.№ОИ15684;інв.№ОИ15685;інв.№ОИ15686;інв.№ОИ15687;інв.№ОИ15701;
інв.№ОИ15702;інв.№ОИ15703;інв.№ОИ15704;інв.№ОИ15705;інв.№ОИ15706;інв.№ОИ15707;
інв.№ОИ15708;інв.№ОИ15709;інв.№ОИ15710;інв.№ОИ15711;інв.№ОИ15712;інв.№ОИ15713;
інв.№ОИ15714;інв.№ОИ15715;інв.№ОИ15716;інв.№ОИ15717;інв.№ОИ15718;інв.№ОИ15719;
інв.№ОИ15720;інв.№ОИ15721;інв.№ОИ15722;інв.№ОИ15723;інв.№ОИ15724;інв.№ОИ15725;
інв.№ОИ15726;інв.№ОИ15727;інв.№ОИ15728;інв.№ОИ15729;інв.№ОИ15730;інв.№ОИ15731;
інв.№ОИ15732;інв.№ОИ15733;інв.№ОИ15734;інв.№ОИ15742;інв.№ОИ15743;інв.№ОИ15744;
інв.№ОИ15760;інв.№ОИ15786;інв.№ОИ15787;інв.№ОИ15788;інв.№ОИ15789;інв.№ОИ15790;

інв.№ОИ15791;інв.№ОИ15792;інв.№ОИ15793;інв.№ОИ15794;інв.№ОИ15795;інв.№ОИ15796;
інв.№ОИ15797;інв.№ОИ15807;інв.№ОИ15808;інв.№ОИ15809;інв.№ОИ15810;інв.№ОИ15811;
інв.№ОИ15812;інв.№ОИ15813;інв.№ОИ15814;інв.№ОИ15848;інв.№ОИ15849;інв.№ОИ15876;
інв.№ОИ15877;інв.№ОИ15878;інв.№ОИ15879;інв.№ОИ15880;інв.№ОИ15881;інв.№ОИ15882;
інв.№ОИ15883;інв.№ОИ15884;інв.№ОИ15889;інв.№ОИ15890;інв.№ОИ15891;інв.№ОИ15892;
інв.№ОИ15893;інв.№ОИ15894;інв.№ОИ15895;інв.№ОИ15896;інв.№ОИ15897;інв.№ОИ15898;
інв.№ОИ15899;інв.№ОИ15900;інв.№ОИ15901;інв.№ОИ15902;інв.№ОИ15903;інв.№ОИ15904;
інв.№ОИ15905;інв.№ОИ15906;інв.№ОИ15907;інв.№ОИ15908;інв.№ОИ15909;інв.№ОИ15910;
інв.№ОИ15911;інв.№ОИ15912;інв.№ОИ15913;інв.№ОИ15914;інв.№ОИ15915;інв.№ОИ15916;
інв.№ОИ15917;інв.№ОИ15918;інв.№ОИ15919;інв.№ОИ15920;інв.№ОИ15921;інв.№ОИ15922;
інв.№ОИ15923;інв.№ОИ15924;інв.№ОИ15925;інв.№ОИ15926;інв.№ОИ15927;інв.№ОИ15928;
інв.№ОИ15929;інв.№ОИ15930;інв.№ОИ15931;інв.№ОИ15932;інв.№ОИ15933;інв.№ОИ15934;
інв.№ОИ15935;інв.№ОИ15936;інв.№ОИ15937;інв.№ОИ15938;інв.№ОИ15939;інв.№ОИ15940;
інв.№ОИ15941;інв.№ОИ15942;інв.№ОИ15943;інв.№ОИ15944;інв.№ОИ15945;інв.№ОИ15946;
інв.№ОИ15947;інв.№ОИ15948;інв.№ОИ15949;інв.№ОИ15950;інв.№ОИ15951;інв.№ОИ15952;
інв.№ОИ15953;інв.№ОИ15954;інв.№ОИ15955;інв.№ОИ15956;інв.№ОИ15957;інв.№ОИ15958;
інв.№ОИ15959;інв.№ОИ15960;інв.№ОИ15961;інв.№ОИ15962;інв.№ОИ15963;інв.№ОИ15964;
інв.№ОИ15965;інв.№ОИ15984;інв.№ОИ15985;інв.№ОИ15986;інв.№ОИ15987;інв.№ОИ15988;
інв.№ОИ15989;інв.№ОИ16009;інв.№ОИ16010;інв.№ОИ16011;інв.№ОИ16012;інв.№ОИ16024;
інв.№ОИ16025;інв.№ОИ16026;інв.№ОИ16027;інв.№ОИ16028;інв.№ОИ16029;інв.№ОИ16030;
інв.№ОИ16031;інв.№ОИ16032;інв.№ОИ16033;інв.№ОИ16076;інв.№ОИ16079;інв.№ОИ16080;
інв.№ОИ16081;інв.№ОИ16082;інв.№ОИ16083;інв.№ОИ16084;інв.№ОИ16085;інв.№ОИ16086;
інв.№ОИ16087;інв.№ОИ16088;інв.№ОИ16089;інв.№ОИ16090;інв.№ОИ16091;інв.№ОИ16092;
інв.№ОИ16093;інв.№ОИ16094;інв.№ОИ16095;інв.№ОИ16096;інв.№ОИ16097;інв.№ОИ16098;
інв.№ОИ16099;інв.№ОИ16100;інв.№ОИ16101;інв.№ОИ16102;інв.№ОИ16103;інв.№ОИ16104;
інв.№ОИ16105;інв.№ОИ16106;інв.№ОИ16107;інв.№ОИ16108;інв.№ОИ16109;інв.№ОИ16110;
інв.№ОИ16111;інв.№ОИ16112;інв.№ОИ16113;інв.№ОИ16114;інв.№ОИ16115;інв.№ОИ16116;
інв.№ОИ16117;інв.№ОИ16118;інв.№ОИ16119;інв.№ОИ16120;інв.№ОИ16121;інв.№ОИ16122;
інв.№ОИ16123;інв.№ОИ16124;інв.№ОИ16125;інв.№ОИ16126;інв.№ОИ16127;інв.№ОИ16128;
інв.№ОИ16129;інв.№ОИ16130;інв.№ОИ16131;інв.№ОИ16132;інв.№ОИ16133;інв.№ОИ16134;
інв.№ОИ16135;інв.№ОИ16136;інв.№ОИ16137;інв.№ОИ16138;інв.№ОИ16139;інв.№ОИ16140;
інв.№ОИ16141;інв.№ОИ16142;інв.№ОИ16143;інв.№ОИ16144;інв.№ОИ16145;інв.№ОИ16146;
інв.№ОИ16147;інв.№ОИ16148;інв.№ОИ16149;інв.№ОИ16150;інв.№ОИ16151;інв.№ОИ16152;
інв.№ОИ16153;інв.№ОИ16154;інв.№ОИ16155;інв.№ОИ16156;інв.№ОИ16157;інв.№ОИ16158;
інв.№ОИ16159;інв.№ОИ16160;інв.№ОИ16161;інв.№ОИ16162;інв.№ОИ16163;інв.№ОИ16164;
інв.№ОИ16165;інв.№ОИ16166;інв.№ОИ16167;інв.№ОИ16168;інв.№ОИ16169;інв.№ОИ16170;
інв.№ОИ16171;інв.№ОИ16172;інв.№ОИ16173;інв.№ОИ16174;інв.№ОИ16175;інв.№ОИ16176;
інв.№ОИ16177;інв.№ОИ16178;інв.№ОИ16179;інв.№ОИ16180;інв.№ОИ16181;інв.№ОИ16182;
інв.№ОИ16183;інв.№ОИ16184;інв.№ОИ16185;інв.№ОИ16186;інв.№ОИ16187;інв.№ОИ16188;
інв.№ОИ16189;інв.№ОИ16190;інв.№ОИ16191;інв.№ОИ16192;інв.№ОИ16193;інв.№ОИ16194;
інв.№ОИ16195;інв.№ОИ16196;інв.№ОИ16197;інв.№ОИ16198;інв.№ОИ16199;інв.№ОИ16200;
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інв.№ОИ16201;інв.№ОИ16202;інв.№ОИ16203;інв.№ОИ16204;інв.№ОИ16205;інв.№ОИ16206;
інв.№ОИ16207;інв.№ОИ16208;інв.№ОИ16209;інв.№ОИ16210;інв.№ОИ16211;інв.№ОИ16212;
інв.№ОИ16213;інв.№ОИ16214;інв.№ОИ16215;інв.№ОИ16216;інв.№ОИ16217;інв.№ОИ16218;
інв.№ОИ16219;інв.№ОИ16220;інв.№ОИ16221;інв.№ОИ16222;інв.№ОИ16223;інв.№ОИ16224;
інв.№ОИ16225;інв.№ОИ16226;інв.№ОИ16227;інв.№ОИ16228;інв.№ОИ16229;інв.№ОИ16230;
інв.№ОИ16231;інв.№ОИ16232;інв.№ОИ16233;інв.№ОИ16234;інв.№ОИ16235;інв.№ОИ16236;
інв.№ОИ16237;інв.№ОИ16238;інв.№ОИ16239;інв.№ОИ16240;інв.№ОИ16241;інв.№ОИ16242;
інв.№ОИ16243;інв.№ОИ16244;інв.№ОИ16245;інв.№ОИ16246;інв.№ОИ16247;інв.№ОИ16248;
інв.№ОИ16377;інв.№ОИ16378;інв.№ОИ16380;інв.№ОИ16381;інв.№ОИ16385;інв.№ОИ16386;
інв.№ОИ16387;інв.№ОИ16389;інв.№ОИ16390;інв.№ОИ16391;інв.№ОИ16393;інв.№ОИ16395;
інв.№ОИ16396;інв.№ОИ16397;інв.№ОИ16398;інв.№ОИ16399;інв.№ОИ16400;інв.№ОИ16401;
інв.№ОИ16402;інв.№ОИ16403;інв.№ОИ16413;інв.№ОИ16419;інв.№ОИ16420;інв.№ОИ16421;
інв.№ОИ16422;інв.№ОИ16536;інв.№ОИ16537;інв.№ОИ16538;інв.№ОИ16539;інв.№ОИ16542;
інв.№ОИ16543;інв.№ОИ16544;інв.№ОИ16545;інв.№ОИ16546;інв.№ОИ16547;інв.№ОИ16548;
інв.№ОИ16549;інв.№ОИ16550;інв.№ОИ16551;інв.№ОИ16552;інв.№ОИ16553;інв.№ОИ16554;
інв.№ОИ16555;інв.№ОИ16556;інв.№ОИ17122;інв.№ОИ17123;інв.№ОИ17124;інв.№ОИ17125;
інв.№ОИ17126;інв.№ОИ17127;інв.№ОИ17128;інв.№ОИ17129;інв.№ОИ17130;інв.№ОИ17131;
інв.№ОИ17366;інв.№ОИ17370;інв.№ОИ17563;інв.№ОИ17564;інв.№ОИ17565;інв.№ОИ17566;
інв.№ОИ17567;інв.№ОИ17568;інв.№ОИ17569;інв.№ОИ17570;інв.№ОИ17571;інв.№ОИ17572;
інв.№ОИ17573;інв.№ОИ17574;інв.№ОИ17575;інв.№ОИ17576;інв.№ОИ17577;інв.№ОИ17578;

інв.№ОИ17579;інв.№ОИ17580;інв.№ОИ17581;інв.№ОИ17582;інв.№ОИ17583;інв.№ОИ17584;
інв.№ОИ17585;інв.№ОИ17586;інв.№ОИ17587;інв.№ОИ17588;інв.№ОИ17589;інв.№ОИ17590;
інв.№ОИ17591;інв.№ОИ17592;інв.№ОИ17593;інв.№ОИ17594;інв.№ОИ18007;інв.№ОИ18008;
інв.№ОИ18009;інв.№ОИ18015;інв.№ОИ18016;інв.№ОИ18019;інв.№ОИ18020;інв.№ОИ18021;
інв.№ОИ18030;інв.№ОИ18031;інв.№ОИ18032;інв.№ОИ18177;інв.№ОИ18178;інв.№ОИ18250;
інв.№ОИ18251;інв.№ОИ18269;інв.№ОИ18270;інв.№ОИ18271;інв.№ОИ18272;інв.№ОИ18273;
інв.№ОИ18274;інв.№ОИ18275;інв.№ОИ18276;інв.№ОИ18326;інв.№ОИ18327;інв.№ОИ18328;
інв.№ОИ18396;інв.№ОИ18397;інв.№ОИ18398;інв.№ОИ18431;інв.№ОИ19;інв.№ОИ19135;
інв.№ОИ19136;інв.№ОИ19251;інв.№ОИ19255;інв.№ОИ19256;інв.№ОИ19261;інв.№ОИ19262;

інв.№ОИ19264;інв.№ОИ19265;інв.№ОИ19266;інв.№ОИ19267;інв.№ОИ19276;інв.№ОИ19277;
інв.№ОИ19278;інв.№ОИ19279;інв.№ОИ19280;інв.№ОИ19281;інв.№ОИ19282;інв.№ОИ19283;
інв.№ОИ19290;інв.№ОИ19291;інв.№ОИ19292;інв.№ОИ19293;інв.№ОИ19294;інв.№ОИ19295;
інв.№ОИ19296;інв.№ОИ19297;інв.№ОИ19298;інв.№ОИ19299;інв.№ОИ19300;інв.№ОИ19301;
інв.№ОИ19302;інв.№ОИ19339;інв.№ОИ19340;інв.№ОИ19341;інв.№ОИ19342;інв.№ОИ19343;
інв.№ОИ19344;інв.№ОИ19345;інв.№ОИ19349;інв.№ОИ19350;інв.№ОИ19356;інв.№ОИ19357;
інв.№ОИ19358;інв.№ОИ19360;інв.№ОИ19361;інв.№ОИ19362;інв.№ОИ19363;інв.№ОИ19364;
інв.№ОИ19365;інв.№ОИ19368;інв.№ОИ19372;інв.№ОИ19373;інв.№ОИ19377;інв.№ОИ19378;
інв.№ОИ1949;інв.№ОИ19519;інв.№ОИ19520;інв.№ОИ19521;інв.№ОИ19522;інв.№ОИ19523;
інв.№ОИ19524;інв.№ОИ19525;інв.№ОИ19526;інв.№ОИ19527;інв.№ОИ19528;інв.№ОИ19529;
інв.№ОИ19530;інв.№ОИ19531;інв.№ОИ19532;інв.№ОИ19533;інв.№ОИ19815;інв.№ОИ19816;
інв.№ОИ19817;інв.№ОИ19818;інв.№ОИ19819;інв.№ОИ19820;інв.№ОИ19821;інв.№ОИ19822;
інв.№ОИ19823;інв.№ОИ19824;інв.№ОИ19825;інв.№ОИ19826;інв.№ОИ19827;інв.№ОИ19828;

інв.№ОИ19829;інв.№ОИ19830;інв.№ОИ19831;інв.№ОИ19832;інв.№ОИ19833;інв.№ОИ19834;
інв.№ОИ19835;інв.№ОИ19836;інв.№ОИ19837;інв.№ОИ19838;інв.№ОИ19839;інв.№ОИ19840;
інв.№ОИ19841;інв.№ОИ19842;інв.№ОИ19843;інв.№ОИ19844;інв.№ОИ19845;інв.№ОИ19846;
інв.№ОИ19847;інв.№ОИ19848;інв.№ОИ19849;інв.№ОИ19850;інв.№ОИ19851;інв.№ОИ19852;
інв.№ОИ19853;інв.№ОИ19854;інв.№ОИ19855;інв.№ОИ19856;інв.№ОИ19857;інв.№ОИ19858;
інв.№ОИ19859;інв.№ОИ19860;інв.№ОИ19861;інв.№ОИ19862;інв.№ОИ19863;інв.№ОИ19864;
інв.№ОИ19865;інв.№ОИ19866;інв.№ОИ19867;інв.№ОИ19868;інв.№ОИ19869;інв.№ОИ19870;
інв.№ОИ19871;інв.№ОИ19872;інв.№ОИ19873;інв.№ОИ19874;інв.№ОИ19875;інв.№ОИ19882;
інв.№ОИ19883;інв.№ОИ19884;інв.№ОИ20044;інв.№ОИ20055;інв.№ОИ20066;інв.№ОИ20067;
інв.№ОИ20068;інв.№ОИ20069;інв.№ОИ20070;інв.№ОИ20071;інв.№ОИ20072;інв.№ОИ20073;
інв.№ОИ20074;інв.№ОИ20425;інв.№ОИ20426;інв.№ОИ20427;інв.№ОИ20428;інв.№ОИ20429;
інв.№ОИ20430;інв.№ОИ20443;інв.№ОИ20444;інв.№ОИ20445;інв.№ОИ20446;інв.№ОИ20447;
інв.№ОИ20448;інв.№ОИ20717;інв.№ОИ20718;інв.№ОИ20719;інв.№ОИ20720;інв.№ОИ20721;
інв.№ОИ21196;інв.№ОИ21201;інв.№ОИ21660;інв.№ОИ21661;інв.№ОИ21662;інв.№ОИ21663;
інв.№ОИ21664;інв.№ОИ21672;інв.№ОИ21673;інв.№ОИ21674;інв.№ОИ21675;інв.№ОИ22133;
інв.№ОИ22137;інв.№ОИ22138;інв.№ОИ22139;інв.№ОИ22140;інв.№ОИ22141;інв.№ОИ22142;

інв.№ОИ22143;інв.№ОИ22144;інв.№ОИ22145;інв.№ОИ22146;інв.№ОИ22147;інв.№ОИ22148;
інв.№ОИ22161;інв.№ОИ22162;інв.№ОИ22163;інв.№ОИ22164;інв.№ОИ22165;інв.№ОИ22166;
інв.№ОИ22167;інв.№ОИ22168;інв.№ОИ22179;інв.№ОИ22180;інв.№ОИ22286;інв.№ОИ22331;
інв.№ОИ22338;інв.№ОИ22381;інв.№ОИ22382;інв.№ОИ22383;інв.№ОИ22384;інв.№ОИ22385;
інв.№ОИ22386;інв.№ОИ22393;інв.№ОИ22394;інв.№ОИ22395;інв.№ОИ22396;інв.№ОИ22397;
інв.№ОИ22398;інв.№ОИ22399;інв.№ОИ22400;інв.№ОИ22401;інв.№ОИ22402;інв.№ОИ22403;
інв.№ОИ22408;інв.№ОИ22409;інв.№ОИ22410;інв.№ОИ22411;інв.№ОИ22564;інв.№ОИ22581;
інв.№ОИ22583;інв.№ОИ22584;інв.№ОИ22585;інв.№ОИ22586;інв.№ОИ22587;інв.№ОИ22589;
інв.№ОИ22590;інв.№ОИ22591;інв.№ОИ22592;інв.№ОИ22593;інв.№ОИ22594;інв.№ОИ22635;
інв.№ОИ22636;інв.№ОИ22637;інв.№ОИ22638;інв.№ОИ22877;інв.№ОИ22878;інв.№ОИ22887;
інв.№ОИ22888;інв.№ОИ22889;інв.№ОИ22890;інв.№ОИ22891;інв.№ОИ22892;інв.№ОИ22899;
інв.№ОИ22900;інв.№ОИ22901;інв.№ОИ22902;інв.№ОИ22903;інв.№ОИ22904;інв.№ОИ22905;
інв.№ОИ22906;інв.№ОИ22907;інв.№ОИ22908;інв.№ОИ22909;інв.№ОИ22910;інв.№ОИ22911;
інв.№ОИ22912;інв.№ОИ22913;інв.№ОИ22914;інв.№ОИ22915;інв.№ОИ22916;інв.№ОИ22917;
інв.№ОИ22918;інв.№ОИ22919;інв.№ОИ22920;інв.№ОИ22921;інв.№ОИ22922;інв.№ОИ22923;
інв.№ОИ22924;інв.№ОИ22925;інв.№ОИ22926;інв.№ОИ22927;інв.№ОИ22928;інв.№ОИ22929;
інв.№ОИ22930;інв.№ОИ22931;інв.№ОИ22932;інв.№ОИ22933;інв.№ОИ22934;інв.№ОИ22935;
інв.№ОИ22936;інв.№ОИ22937;інв.№ОИ22938;інв.№ОИ22939;інв.№ОИ22941;інв.№ОИ22942;
інв.№ОИ22943;інв.№ОИ22944;інв.№ОИ22945;інв.№ОИ22946;інв.№ОИ22947;інв.№ОИ22948;
інв.№ОИ22949;інв.№ОИ22950;інв.№ОИ22951;інв.№ОИ22952;інв.№ОИ22953;інв.№ОИ22954;
інв.№ОИ22955;інв.№ОИ22956;інв.№ОИ22957;інв.№ОИ22958;інв.№ОИ22959;інв.№ОИ22960;
інв.№ОИ22961;інв.№ОИ22962;інв.№ОИ22963;інв.№ОИ22964;інв.№ОИ22965;інв.№ОИ22966;
інв.№ОИ22967;інв.№ОИ22968;інв.№ОИ22969;інв.№ОИ2318;інв.№ОИ23184;інв.№ОИ23185;
інв.№ОИ23191;інв.№ОИ23192;інв.№ОИ23193;інв.№ОИ23409;інв.№ОИ23410;інв.№ОИ23411;
інв.№ОИ23412;інв.№ОИ23452;інв.№ОИ23453;інв.№ОИ23454;інв.№ОИ23455;інв.№ОИ23456;
інв.№ОИ23457;інв.№ОИ23458;інв.№ОИ23459;інв.№ОИ23460;інв.№ОИ23461;інв.№ОИ23462;
інв.№ОИ23463;інв.№ОИ23464;інв.№ОИ23465;інв.№ОИ23466;інв.№ОИ23467;інв.№ОИ23468;
інв.№ОИ23469;інв.№ОИ23470;інв.№ОИ23471;інв.№ОИ23472;інв.№ОИ23473;інв.№ОИ23474;
інв.№ОИ23475;інв.№ОИ23476;інв.№ОИ23477;інв.№ОИ23478;інв.№ОИ23479;інв.№ОИ23480;
інв.№ОИ23481;інв.№ОИ23482;інв.№ОИ23542;інв.№ОИ23543;інв.№ОИ23544;інв.№ОИ23595;
інв.№ОИ23596;інв.№ОИ23617;інв.№ОИ23620;інв.№ОИ23621;інв.№ОИ23632;інв.№ОИ23634;
інв.№ОИ23638;інв.№ОИ23640;інв.№ОИ23651;інв.№ОИ23652;інв.№ОИ23656;інв.№ОИ23657;
інв.№ОИ23659;інв.№ОИ23660;інв.№ОИ23661;інв.№ОИ23673;інв.№ОИ23674;інв.№ОИ23678;
інв.№ОИ23679;інв.№ОИ23680;інв.№ОИ23681;інв.№ОИ23684;інв.№ОИ23685;інв.№ОИ23690;
інв.№ОИ23693;інв.№ОИ23694;інв.№ОИ23704;інв.№ОИ23708;інв.№ОИ23709;інв.№ОИ23760;
інв.№ОИ23761;інв.№ОИ23762;інв.№ОИ23763;інв.№ОИ23764;інв.№ОИ23765;інв.№ОИ23767;
інв.№ОИ23783;інв.№ОИ23784;інв.№ОИ23785;інв.№ОИ23786;інв.№ОИ23787;інв.№ОИ23799;
інв.№ОИ23800;інв.№ОИ23801;інв.№ОИ23802;інв.№ОИ23803;інв.№ОИ23804;інв.№ОИ23805;
інв.№ОИ23806;інв.№ОИ23807;інв.№ОИ23808;інв.№ОИ23809;інв.№ОИ23810;інв.№ОИ23856;
інв.№ОИ23857;інв.№ОИ23858;інв.№ОИ23859;інв.№ОИ23865;інв.№ОИ23866;інв.№ОИ23870;
інв.№ОИ23871;інв.№ОИ23872;інв.№ОИ23873;інв.№ОИ23874;інв.№ОИ23875;інв.№ОИ23876;
інв.№ОИ23879;інв.№ОИ23881;інв.№ОИ23906;інв.№ОИ23907;інв.№ОИ23908;інв.№ОИ23913;
інв.№ОИ23914;інв.№ОИ23915;інв.№ОИ23916;інв.№ОИ23920;інв.№ОИ23921;інв.№ОИ23922;

інв.№ОИ23923;інв.№ОИ23924;інв.№ОИ23925;інв.№ОИ23926;інв.№ОИ23927;інв.№ОИ23937;
інв.№ОИ23938;інв.№ОИ24000;інв.№ОИ24001;інв.№ОИ24044;інв.№ОИ24046;інв.№ОИ24047;
інв.№ОИ24048;інв.№ОИ24049;інв.№ОИ24050;інв.№ОИ24051;інв.№ОИ24052;інв.№ОИ24053;
інв.№ОИ24058;інв.№ОИ24059;інв.№ОИ24061;інв.№ОИ24063;інв.№ОИ24066;інв.№ОИ24067;
інв.№ОИ24072;інв.№ОИ24073;інв.№ОИ24078;інв.№ОИ24079;інв.№ОИ24080;інв.№ОИ24081;
інв.№ОИ24098;інв.№ОИ24181;інв.№ОИ24182;інв.№ОИ24194;інв.№ОИ24210;інв.№ОИ24211;
інв.№ОИ24212;інв.№ОИ24213;інв.№ОИ24214;інв.№ОИ24215;інв.№ОИ24216;інв.№ОИ24217;
інв.№ОИ24218;інв.№ОИ24219;інв.№ОИ24220;інв.№ОИ24221;інв.№ОИ24228;інв.№ОИ24229;
інв.№ОИ24230;інв.№ОИ24231;інв.№ОИ24232;інв.№ОИ24233;інв.№ОИ24234;інв.№ОИ24235;
інв.№ОИ24242;інв.№ОИ24243;інв.№ОИ24244;інв.№ОИ24251;інв.№ОИ24252;інв.№ОИ24253;
інв.№ОИ24279;інв.№ОИ24308;інв.№ОИ24316;інв.№ОИ24317;інв.№ОИ24318;інв.№ОИ24320;
інв.№ОИ24321;інв.№ОИ24332;інв.№ОИ24339;інв.№ОИ24340;інв.№ОИ24341;інв.№ОИ24342;
інв.№ОИ24343;інв.№ОИ24464;інв.№ОИ24465;інв.№ОИ24466;інв.№ОИ24467;інв.№ОИ24468;
інв.№ОИ24469;інв.№ОИ24561;інв.№ОИ24562;інв.№ОИ24565;інв.№ОИ24566;інв.№ОИ24567;
інв.№ОИ24568;інв.№ОИ24570;інв.№ОИ24571;інв.№ОИ24572;інв.№ОИ24587;інв.№ОИ24588;
інв.№ОИ24594;інв.№ОИ24595;інв.№ОИ24596;інв.№ОИ24598;інв.№ОИ24599;інв.№ОИ24601;
інв.№ОИ24645;інв.№ОИ24788;інв.№ОИ24789;інв.№ОИ24790;інв.№ОИ24791;інв.№ОИ24792;
інв.№ОИ24793;інв.№ОИ24794;інв.№ОИ24795;інв.№ОИ24796;інв.№ОИ24797;інв.№ОИ24800;
інв.№ОИ24801;інв.№ОИ24802;інв.№ОИ24803;інв.№ОИ24804;інв.№ОИ24805;інв.№ОИ24806;
інв.№ОИ24807;інв.№ОИ24808;інв.№ОИ24809;інв.№ОИ24810;інв.№ОИ24811;інв.№ОИ24812;
інв.№ОИ24813;інв.№ОИ24814;інв.№ОИ24815;інв.№ОИ24816;інв.№ОИ24817;інв.№ОИ24818;
інв.№ОИ24819;інв.№ОИ24820;інв.№ОИ24821;інв.№ОИ24829;інв.№ОИ24830;інв.№ОИ24831;
інв.№ОИ24832;інв.№ОИ24833;інв.№ОИ24834;інв.№ОИ24835;інв.№ОИ24836;інв.№ОИ24837;
інв.№ОИ24838;інв.№ОИ24839;інв.№ОИ24840;інв.№ОИ24841;інв.№ОИ24842;інв.№ОИ24843;
інв.№ОИ24844;інв.№ОИ24845;інв.№ОИ24846;інв.№ОИ24847;інв.№ОИ24848;інв.№ОИ24849;
інв.№ОИ24850;інв.№ОИ24851;інв.№ОИ24852;інв.№ОИ24939;інв.№ОИ24945;інв.№ОИ24946;
інв.№ОИ25002;інв.№ОИ25003;інв.№ОИ25004;інв.№ОИ25005;інв.№ОИ25006;інв.№ОИ25007;
інв.№ОИ25008;інв.№ОИ25009;інв.№ОИ25010;інв.№ОИ25024;інв.№ОИ25057;інв.№ОИ25058;
інв.№ОИ25099;інв.№ОИ25100;інв.№ОИ25101;інв.№ОИ25103;інв.№ОИ25104;інв.№ОИ25105;
інв.№ОИ25112;інв.№ОИ25113;інв.№ОИ25114;інв.№ОИ25115;інв.№ОИ25116;інв.№ОИ25117;
інв.№ОИ25136;інв.№ОИ25137;інв.№ОИ25138;інв.№ОИ25147;інв.№ОИ25148;інв.№ОИ25149;
інв.№ОИ25155;інв.№ОИ25158;інв.№ОИ25160;інв.№ОИ25161;інв.№ОИ25162;інв.№ОИ25163;
інв.№ОИ25164;інв.№ОИ25165;інв.№ОИ25166;інв.№ОИ25167;інв.№ОИ25168;інв.№ОИ25173;
інв.№ОИ25174;інв.№ОИ25175;інв.№ОИ25176;інв.№ОИ25177;інв.№ОИ25204;інв.№ОИ25205;
інв.№ОИ25274;інв.№ОИ25277;інв.№ОИ25278;інв.№ОИ25281;інв.№ОИ25282;інв.№ОИ25285;
інв.№ОИ25286;інв.№ОИ25287;інв.№ОИ25288;інв.№ОИ25290;інв.№ОИ25292;інв.№ОИ25293;
інв.№ОИ25294;інв.№ОИ25296;інв.№ОИ25298;інв.№ОИ25300;інв.№ОИ25301;інв.№ОИ25302;
інв.№ОИ25327;інв.№ОИ25328;інв.№ОИ25329;інв.№ОИ25330;інв.№ОИ25357;інв.№ОИ25365;
інв.№ОИ25488;інв.№ОИ25489;інв.№ОИ25490;інв.№ОИ25491;інв.№ОИ25492;інв.№ОИ25493;
інв.№ОИ25494;інв.№ОИ25634;інв.№ОИ25635;інв.№ОИ25636;інв.№ОИ25637;інв.№ОИ25638;
інв.№ОИ25639;інв.№ОИ25653;інв.№ОИ25654;інв.№ОИ25662;інв.№ОИ25663;інв.№ОИ25664;
інв.№ОИ25677;інв.№ОИ25678;інв.№ОИ25682;інв.№ОИ25691;інв.№ОИ25692;інв.№ОИ25722;
інв.№ОИ25737;інв.№ОИ25738;інв.№ОИ25743;інв.№ОИ25754;інв.№ОИ25787;інв.№ОИ25795;
інв.№ОИ25797;інв.№ОИ25804;інв.№ОИ25805;інв.№ОИ25806;інв.№ОИ25807;інв.№ОИ25808;
інв.№ОИ25809;інв.№ОИ25810;інв.№ОИ25811;інв.№ОИ25812;інв.№ОИ25813;інв.№ОИ25814;
інв.№ОИ25815;інв.№ОИ25816;інв.№ОИ25817;інв.№ОИ25818;інв.№ОИ25819;інв.№ОИ25820;
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інв.№ОИ25821;інв.№ОИ25822;інв.№ОИ25823;інв.№ОИ25824;інв.№ОИ25825;інв.№ОИ25845;
інв.№ОИ25846;інв.№ОИ25847;інв.№ОИ25848;інв.№ОИ25849;інв.№ОИ25850;інв.№ОИ25851;
інв.№ОИ25867;інв.№ОИ25896;інв.№ОИ26178;інв.№ОИ26179;інв.№ОИ26180;інв.№ОИ26183;
інв.№ОИ26191;інв.№ОИ26192;інв.№ОИ26193;інв.№ОИ26198;інв.№ОИ26199;інв.№ОИ26200;
інв.№ОИ26201;інв.№ОИ26202;інв.№ОИ26203;інв.№ОИ26215;інв.№ОИ26216;інв.№ОИ26261;
інв.№ОИ26262;інв.№ОИ26264;інв.№ОИ26273;інв.№ОИ26274;інв.№ОИ26275;інв.№ОИ26283;
інв.№ОИ26284;інв.№ОИ2629;інв.№ОИ26301;інв.№ОИ26302;інв.№ОИ26304;інв.№ОИ26305;
інв.№ОИ26306;інв.№ОИ26307;інв.№ОИ26309;інв.№ОИ2631;інв.№ОИ26350;інв.№ОИ26353;
інв.№ОИ26357;інв.№ОИ26363;інв.№ОИ26385;інв.№ОИ26388;інв.№ОИ26397;інв.№ОИ26398;
інв.№ОИ26399;інв.№ОИ26419;інв.№ОИ26420;інв.№ОИ26441;інв.№ОИ26443;інв.№ОИ26444;
інв.№ОИ26445;інв.№ОИ26446;інв.№ОИ26447;інв.№ОИ26448;інв.№ОИ26450;інв.№ОИ26451;
інв.№ОИ26452;інв.№ОИ26480;інв.№ОИ26481;інв.№ОИ26484;інв.№ОИ26485;інв.№ОИ26486;
інв.№ОИ26487;інв.№ОИ26488;інв.№ОИ26489;інв.№ОИ26490;інв.№ОИ26493;інв.№ОИ26494;

інв.№ОИ26495;інв.№ОИ26496;інв.№ОИ26498;інв.№ОИ26499;інв.№ОИ26501;інв.№ОИ26504;
інв.№ОИ26506;інв.№ОИ26507;інв.№ОИ26508;інв.№ОИ26509;інв.№ОИ26552;інв.№ОИ26560;
інв.№ОИ26561;інв.№ОИ26563;інв.№ОИ26565;інв.№ОИ26566;інв.№ОИ26567;інв.№ОИ26568;
інв.№ОИ26569;інв.№ОИ26570;інв.№ОИ26572;інв.№ОИ26573;інв.№ОИ26574;інв.№ОИ26575;
інв.№ОИ26576;інв.№ОИ26577;інв.№ОИ26578;інв.№ОИ26579;інв.№ОИ26580;інв.№ОИ26581;
інв.№ОИ26582;інв.№ОИ26583;інв.№ОИ26584;інв.№ОИ26585;інв.№ОИ26586;інв.№ОИ26587;
інв.№ОИ26589;інв.№ОИ26590;інв.№ОИ2681;інв.№ОИ2682;інв.№ОИ27111;інв.№ОИ27114;
інв.№ОИ27115;інв.№ОИ27116;інв.№ОИ27118;інв.№ОИ27121;інв.№ОИ27122;інв.№ОИ27123;
інв.№ОИ27126;інв.№ОИ27127;інв.№ОИ27128;інв.№ОИ27129;інв.№ОИ27130;інв.№ОИ27131;
інв.№ОИ27133;інв.№ОИ27135;інв.№ОИ27137;інв.№ОИ27138;інв.№ОИ27139;інв.№ОИ27140;
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інв.№ОИ7110;інв.№ОИ7111;інв.№ОИ7113;інв.№ОИ7115;інв.№ОИ712;інв.№ОИ7121;
інв.№ОИ7125;інв.№ОИ7126;інв.№ОИ713;інв.№ОИ7131;інв.№ОИ714;інв.№ОИ7144;інв.№ОИ7145;
інв.№ОИ715;інв.№ОИ716;інв.№ОИ717;інв.№ОИ718;інв.№ОИ719;інв.№ОИ723;інв.№ОИ724;
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інв.№ОИ725;інв.№ОИ726;інв.№ОИ727;інв.№ОИ728;інв.№ОИ729;інв.№ОИ730;інв.№ОИ733;
інв.№ОИ734;інв.№ОИ736;інв.№ОИ738;інв.№ОИ743;інв.№ОИ744;інв.№ОИ7444;інв.№ОИ7448;
інв.№ОИ7449;інв.№ОИ745;інв.№ОИ7450;інв.№ОИ7451;інв.№ОИ7452;інв.№ОИ7453;інв.№ОИ7454;
інв.№ОИ7455;інв.№ОИ7456;інв.№ОИ7458;інв.№ОИ7459;інв.№ОИ746;інв.№ОИ7460;інв.№ОИ7461;
інв.№ОИ7474;інв.№ОИ7476;інв.№ОИ7477;інв.№ОИ7478;інв.№ОИ7479;інв.№ОИ7480;інв.№ОИ7481;
інв.№ОИ7482;інв.№ОИ7483;інв.№ОИ7484;інв.№ОИ7485;інв.№ОИ7486;інв.№ОИ7487;
інв.№ОИ7488;інв.№ОИ7489;інв.№ОИ7490;інв.№ОИ7491;інв.№ОИ7492;інв.№ОИ7493;
інв.№ОИ7494;інв.№ОИ7495;інв.№ОИ7496;інв.№ОИ7497;інв.№ОИ7498;інв.№ОИ7499;інв.№ОИ7500;
інв.№ОИ7501;інв.№ОИ7502;інв.№ОИ7503;інв.№ОИ7504;інв.№ОИ7505;інв.№ОИ7506;

інв.№ОИ7507;інв.№ОИ7508;інв.№ОИ7509;інв.№ОИ757;інв.№ОИ7572;інв.№ОИ7573;інв.№ОИ7574;
інв.№ОИ7575;інв.№ОИ7576;інв.№ОИ7577;інв.№ОИ7578;інв.№ОИ7579;інв.№ОИ758;інв.№ОИ7580;
інв.№ОИ7581;інв.№ОИ7582;інв.№ОИ7583;інв.№ОИ7584;інв.№ОИ7585;інв.№ОИ7586;
інв.№ОИ7587;інв.№ОИ7588;інв.№ОИ7589;інв.№ОИ7590;інв.№ОИ7591;інв.№ОИ7592;
інв.№ОИ7593;інв.№ОИ7594;інв.№ОИ7595;інв.№ОИ7596;інв.№ОИ761;інв.№ОИ7668;інв.№ОИ7669;
інв.№ОИ768;інв.№ОИ769;інв.№ОИ770;інв.№ОИ7707;інв.№ОИ771;інв.№ОИ772;інв.№ОИ7729;
інв.№ОИ773;інв.№ОИ7730;інв.№ОИ7731;інв.№ОИ7732;інв.№ОИ7733;інв.№ОИ7734;інв.№ОИ7735;
інв.№ОИ7736;інв.№ОИ7737;інв.№ОИ7738;інв.№ОИ7739;інв.№ОИ774;інв.№ОИ7740;інв.№ОИ7744;
інв.№ОИ7745;інв.№ОИ775;інв.№ОИ7750;інв.№ОИ776;інв.№ОИ7763;інв.№ОИ7764;інв.№ОИ777;
інв.№ОИ7779;інв.№ОИ778;інв.№ОИ7789;інв.№ОИ779;інв.№ОИ7790;інв.№ОИ7790А;інв.№ОИ7791;
інв.№ОИ7799;інв.№ОИ780;інв.№ОИ7803;інв.№ОИ781;інв.№ОИ7810;інв.№ОИ7811;інв.№ОИ7812;
інв.№ОИ7819;інв.№ОИ782;інв.№ОИ7820;інв.№ОИ783;інв.№ОИ7832;інв.№ОИ784;інв.№ОИ785;
інв.№ОИ786;інв.№ОИ7860;інв.№ОИ787;інв.№ОИ7877;інв.№ОИ788;інв.№ОИ7886;інв.№ОИ7887;
інв.№ОИ7888;інв.№ОИ7889;інв.№ОИ7936;інв.№ОИ7937;інв.№ОИ7939;інв.№ОИ7940;
інв.№ОИ7941;інв.№ОИ7942;інв.№ОИ7943;інв.№ОИ7944;інв.№ОИ7945;інв.№ОИ7946;інв.№ОИ7950;
інв.№ОИ8052;інв.№ОИ8053;інв.№ОИ8054;інв.№ОИ8055;інв.№ОИ8056;інв.№ОИ8172;інв.№ОИ818;
інв.№ОИ8182;інв.№ОИ8197;інв.№ОИ8198;інв.№ОИ825;інв.№ОИ8309;інв.№ОИ8327;інв.№ОИ8328;
інв.№ОИ8329;інв.№ОИ8330;інв.№ОИ8331;інв.№ОИ8332;інв.№ОИ8333;інв.№ОИ8334;
інв.№ОИ8335;інв.№ОИ8336;інв.№ОИ8426;інв.№ОИ8434;інв.№ОИ8453;інв.№ОИ8667;
інв.№ОИ8668;інв.№ОИ8669;інв.№ОИ8670;інв.№ОИ8671;інв.№ОИ8672;інв.№ОИ8673А;
інв.№ОИ8674А;інв.№ОИ8675А;інв.№ОИ8676А;інв.№ОИ8747;інв.№ОИ8752;інв.№ОИ8752А;
інв.№ОИ8826;інв.№ОИ8829;інв.№ОИ8897;інв.№ОИ8987;інв.№ОИ8988;інв.№ОИ9193;
інв.№ОИ9215;інв.№ОИ9322;інв.№ОИ9416;інв.№ОИ9417;інв.№ОИ9418;інв.№ОИ9419;
інв.№ОИ9420;інв.№ОИ9455;інв.№ОИ9456;інв.№ОИ9459;інв.№ОИ9460;інв.№ОИ9463;інв.№ОИ9467;
інв.№ОИ9469;інв.№ОИ9475;інв.№ОИ9477;інв.№ОИ9479;інв.№ОИ9482;інв.№ОИ9483;інв.№ОИ9484;
інв.№ОИ9503;інв.№ОИ9509;інв.№ОИ9546;інв.№ОИ9547;інв.№ОИ9548;інв.№ОИ9549;
інв.№ОИ9550;інв.№ОИ9551;інв.№ОИ9552;інв.№ОИ9553;інв.№ОИ9554;інв.№ОИ9555;
інв.№ОИ9558;інв.№ОИ9559;інв.№ОИ9560;інв.№ОИ9570;інв.№ОИ9571;інв.№ОИ9572;
інв.№ОИ9573;інв.№ОИ9574;інв.№ОИ9579;інв.№ОИ9588;інв.№ОИ9589;інв.№ОИ9602;
інв.№ОИ9603;інв.№ОИ9604;інв.№ОИ9605;інв.№ОИ9606;інв.№ОИ9607;інв.№ОИ9608;
інв.№ОИ9609;інв.№ОИ9610;інв.№ОИ9611;інв.№ОИ9612;інв.№ОИ9613;інв.№ОИ9614;
інв.№ОИ9615;інв.№ОИ9630;інв.№ОИ9732;інв.№ОИ9739;інв.№ОИ9740;інв.№ОИ9741;
інв.№ОИ9834;інв.№ОИ9835;інв.№ОИ9836;інв.№ОИ9837;інв.№ОИ9838;інв.№ОИ9839;
інв.№ОИ9847;інв.№ОИ9848;інв.№ОИ9849;інв.№ОИ9850;інв.№ОИ9851;інв.№ОИ9852;
інв.№ОИ9853;інв.№ОИ9854;інв.№ОИ9855;інв.№ОИ9856;інв.№ОИ9857;інв.№ОИ9858;
інв.№ОИ9859;інв.№ОИ9860;інв.№ОИ9935;інв.№ОИ9938;інв.№ОИ9940;інв.№ОИ9941;
інв.№ОИ9942;інв.№ОИ9943;інв.№ОИ9944;інв.№ОИ9949;інв.№ОИ9950;інв.№С2007;інв.№С2112;
інв.№С2179;інв.№С2326;інв.№С2575;інв.№С2598;інв.№С2599;інв.№С2600;інв.№С2674;
інв.№С2897;інв.№С3333;інв.№С3489;інв.№С5230;інв.№С8200;інв.№С8202;інв.№С8394;
інв.№С860;інв.№С861;інв.№Т030;інв.№Т1283;інв.№Т1285;інв.№Т1381;інв.№Т141;інв.№Т182;
інв.№Т279;інв.№Т287;інв.№Т424;інв.№Т442;інв.№Т468;інв.№Т501;інв.№Т514;інв.№Т526;
інв.№Т529;інв.№Т530;інв.№Т548;інв.№Т576;інв.№Т645;інв.№Т651;інв.№Т673;інв.№Т796;
інв.№Т813;інв.№Т814;інв.№Т817;інв.№Т818;інв.№Т819;інв.№Т820;інв.№Т821;інв.№Т825;
інв.№Т826;інв.№Т847;інв.№Т848;інв.№Т849;інв.№Т899;інв.№Т981

Господарськийінвентарукількості300одиниць:
інв.№332903;інв.№335731;інв.№335732;інв.№335733;інв.№335734;інв.№335735;інв.№335736;
інв.№О18911А;інв.№ОИ0552;інв.№ОИ10573;інв.№ОИ10579;інв.№ОИ10580;

інв.№ОИ11176;інв.№ОИ11177;інв.№ОИ11178;інв.№ОИ11402;інв.№ОИ11403;інв.№ОИ11404;
інв.№ОИ11405;інв.№ОИ11406;інв.№ОИ11407;інв.№ОИ11408;інв.№ОИ11409;інв.№ОИ11410;
інв.№ОИ11411;інв.№ОИ11412;інв.№ОИ11413;інв.№ОИ11414;інв.№ОИ11415;інв.№ОИ11836;
інв.№ОИ11837;інв.№ОИ11838;інв.№ОИ11839;інв.№ОИ11840;інв.№ОИ11841;інв.№ОИ11842;
інв.№ОИ11843;інв.№ОИ11844;інв.№ОИ11845;інв.№ОИ11846;інв.№ОИ11847;інв.№ОИ11848;
інв.№ОИ11849;інв.№ОИ11850;інв.№ОИ11851;інв.№ОИ11852;інв.№ОИ11853;інв.№ОИ11854;
інв.№ОИ11855;інв.№ОИ11856;інв.№ОИ11857;інв.№ОИ11858;інв.№ОИ11859;інв.№ОИ11860;
інв.№ОИ11861;інв.№ОИ11862;інв.№ОИ11863;інв.№ОИ11864;інв.№ОИ11865;інв.№ОИ11866;
інв.№ОИ11867;інв.№ОИ11868;інв.№ОИ11869;інв.№ОИ11870;інв.№ОИ11871;інв.№ОИ11872;
інв.№ОИ11873;інв.№ОИ11874;інв.№ОИ11875;інв.№ОИ11876;інв.№ОИ11877;інв.№ОИ11878;
інв.№ОИ11879;інв.№ОИ11880;інв.№ОИ11881;інв.№ОИ11882;інв.№ОИ11883;інв.№ОИ11884;
інв.№ОИ11885;інв.№ОИ11886;інв.№ОИ11887;інв.№ОИ11888;інв.№ОИ11889;інв.№ОИ11890;
інв.№ОИ11891;інв.№ОИ11892;інв.№ОИ11893;інв.№ОИ11894;інв.№ОИ11895;інв.№ОИ11896;
інв.№ОИ11897;інв.№ОИ11898;інв.№ОИ11899;інв.№ОИ11900;інв.№ОИ11901;інв.№ОИ11902;
інв.№ОИ11903;інв.№ОИ11904;інв.№ОИ11905;інв.№ОИ11906;інв.№ОИ11907;інв.№ОИ11908;
інв.№ОИ11909;інв.№ОИ11910;інв.№ОИ11911;інв.№ОИ11912;інв.№ОИ11913;інв.№ОИ11914;
інв.№ОИ11915;інв.№ОИ11916;інв.№ОИ11917;інв.№ОИ11918;інв.№ОИ11919;інв.№ОИ11920;
інв.№ОИ11921;інв.№ОИ11922;інв.№ОИ11923;інв.№ОИ11924;інв.№ОИ11925;інв.№ОИ11926;
інв.№ОИ11927;інв.№ОИ11928;інв.№ОИ11929;інв.№ОИ11930;інв.№ОИ11931;інв.№ОИ11932;
інв.№ОИ11933;інв.№ОИ11934;інв.№ОИ11935;інв.№ОИ11936;інв.№ОИ11937;інв.№ОИ11938;
інв.№ОИ11939;інв.№ОИ11940;інв.№ОИ11941;інв.№ОИ11942;інв.№ОИ11943;інв.№ОИ11944;
інв.№ОИ11945;інв.№ОИ11946;інв.№ОИ11947;інв.№ОИ11948;інв.№ОИ11949;інв.№ОИ11950;
інв.№ОИ11951;інв.№ОИ11952;інв.№ОИ11953;інв.№ОИ11954;інв.№ОИ11955;інв.№ОИ11956;
інв.№ОИ11957;інв.№ОИ11958;інв.№ОИ11959;інв.№ОИ11960;інв.№ОИ11961;інв.№ОИ11962;
інв.№ОИ11963;інв.№ОИ14014;інв.№ОИ14539;інв.№ОИ16384;інв.№ОИ18923;інв.№ОИ19077;
інв.№ОИ19086;інв.№ОИ19088;інв.№ОИ19315;інв.№ОИ21900;інв.№ОИ21902;інв.№ОИ21903;
інв.№ОИ21904;інв.№ОИ22061;інв.№ОИ22104;інв.№ОИ22116;інв.№ОИ22118;інв.№ОИ22732;
інв.№ОИ22779;інв.№ОИ23097;інв.№ОИ23098;інв.№ОИ23121;інв.№ОИ23122;інв.№ОИ23123;
інв.№ОИ23124;інв.№ОИ23125;інв.№ОИ23126;інв.№ОИ23166;інв.№ОИ23167;інв.№ОИ23168;
інв.№ОИ23169;інв.№ОИ23170;інв.№ОИ23251;інв.№ОИ23637;інв.№ОИ23943;інв.№ОИ23977;
інв.№ОИ23978;інв.№ОИ23993;інв.№ОИ23994;інв.№ОИ23995;інв.№ОИ23996;інв.№ОИ24414;
інв.№ОИ24430;інв.№ОИ24431;інв.№ОИ24520;інв.№ОИ24521;інв.№ОИ28340;інв.№ОИ30989;
інв.№ОИ30990;інв.№ОИ31409;інв.№ОИ36292;інв.№ОИ36619;інв.№ОИ36620;інв.№ОИ36621;
інв.№ОИ36622;інв.№ОИ36623;інв.№ОИ36624;інв.№ОИ36627;інв.№ОИ36628;інв.№ОИ36629;
інв.№ОИ36630;інв.№ОИ36631;інв.№ОИ36632;інв.№ОИ36633;інв.№ОИ36634;інв.№ОИ36636;
інв.№ОИ36637;інв.№ОИ36719;інв.№ОИ36841;інв.№ОИ36842;інв.№ОИ36843;інв.№ОИ36844;
інв.№ОИ36845;інв.№ОИ36846;інв.№ОИ36847;інв.№ОИ36848;інв.№ОИ36849;інв.№ОИ36850;
інв.№ОИ36851;інв.№ОИ36852;інв.№ОИ36853;інв.№ОИ37202;інв.№ОИ37230;інв.№ОИ37231;
інв.№ОИ37294;інв.№ОИ37298;інв.№ОИ37302;інв.№ОИ37621;інв.№ОИ37622;інв.№ОИ37625;
інв.№ОИ37713;інв.№ОИ37999;інв.№ОИ38000;інв.№ОИ38001;інв.№ОИ38002;інв.№ОИ38003;
інв.№ОИ38004;інв.№ОИ38005;інв.№ОИ38006;інв.№ОИ38007;інв.№ОИ38008;інв.№ОИ38009;
інв.№ОИ38010;інв.№ОИ38011;інв.№ОИ38012;інв.№ОИ38013;інв.№ОИ38014;інв.№ОИ38015;
інв.№ОИ38016;інв.№ОИ38017;інв.№ОИ38018;інв.№ОИ38619;інв.№ОИ38620;інв.№ОИ38621;
інв.№ОИ38868;інв.№ОИ38964;інв.№ОИ38965;інв.№ОИ39656;інв.№ОИ39665;інв.№ОИ39666;
інв.№ОИ39669;інв.№ОИ39900;інв.№ОИ40438;інв.№ОИ40439;інв.№ОИ40488;інв.№ОИ40489;
інв.№ОИ40490;інв.№ОИ40491;інв.№ОИ40492;інв.№ОИ40520;інв.№ОИ48;інв.№ОИ7134;
інв.№ОИ747;інв.№ОИ748;інв.№ОИ749;інв.№ОИ750;інв.№ОИ751;інв.№ОИ752;інв.№ОИ753;
інв.№ОИ754;інв.№ОИ755;інв.№ОИ756;інв.№ОИ7807;інв.№ОИ817

Іншіосновнізасобиукількості8одиниць:

інв.№319885;інв.№319887;інв.№332315;інв.№332702;інв.№ОИ19234;інв.№ОИ19235;
інв.№ОИ19241;інв.№ОИ31475

КаналізаціятелефонноїмережівідК9доШР1А,інв.№П355012–1одиниця м.Запо-
ріжжя,
вул.Фе-
лікса
Мовча-
новського

КаналізаціятелефонноїмережівідКОЛ.57доЦ.25(К113),інв.№П360012–1одиниця м.Запо-
ріжжя,
вул.Омель-
ченко

Зовнішнімережізв’язкутасигналізаціїК113/1,інв.№П630012–1одиниця м.Запо-
ріжжя,
просп.
Моторо-
будівни-
ків,15–
просп.
Моторо-
будівни-
ків–вул.
Омель-
ченко

ЗовнішнімереживодопостачанняК114,інв.№П712014–1одиниця м.Запо-
ріжжя,
вул.До-
нецьке
шосе

ВнутрішньоплощаднімережіелетропостачанняК3,інв.№П522015–1одиниця м.Запо-
ріжжя,
вул.Кру-
гова

ВодопровідвідскважиниЦ14,інв.№П503014–1одиниця
ЗовнішнімережіканалізаціїЦ14,інв.№П601014-1одиниця

Запорізь-
каобл.,
Вільнян-
ськийр-н,
с.Вільно-
андріївка

Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адреса
об’єкта

Назва
балансоут-
римувача
абозбері-

гача,
код

заЄДРПОУ

Орган
управління

НаказФонду,
якимоб’єкт
включенодо

перелікуоб’єктів,
щопідлягають
приватизації
(назва,дата,

номер)

Будівлі,спорудиукількості18одиниць:
Будівляконтори,літ.Л,загальнаплоща151,6кв.м,інв.№Г800001;складуматеріального,літ.М,загальнаплоща
133кв.м,інв.№Г800002;Будівлягаражу,літ.Е,загальнаплоща125,9кв.м,інв.№Г800012;Будівлягальваніч-
ноговідділення,літ.Р,загальнаплоща945,9кв.м,інв.№Г800014;Трансформаторнапідстанція,літ.С-2,загальна
площа44,1кв.м,інв.№Г800017;Будівлякотельні,літ.Ж,загальнаплоща231,5кв.м,інв.№Г800020;Будівля
інструментальногоцеху,літ.К,загальнаплоща755,1кв.м,інв.№Г800021;Будівлямеханічногоскладу№2,літ.П,
загальнаплоща750,8кв.м,інв.№Г800022;Будівлямехано-збиральногоцеху,літ.Б-2,загальнаплоща2761,8кв.м,
інв.№Г800023;Вагон-побутовка,літ.Я,інв.№Г800029;Будівлястолярногоцеху,літ.Г,загальнаплоща86,5кв.м,
інв.№Г800031;Адміністративнабудівля,літ.А-3,загальнаплоща1035,6кв.м,інв.№Г800032;Навіс,літ.Ц,
інв.№Г800050;Паркан№2,інв.№Г800051;Будівлятуалету,літ.Д,загальнаплоща12,6кв.м,інв.№Г800052;Ба-
сейндлязборуводи,№13(3кубм),інв.№Г800018;ЗамощенняІ,інв.№К925076;ЗамощенняІІ,інв.№К928076
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Силовімашиниукількості30одиниць:
інв.№Г800159;інв.№Г800163;інв.№Г800170;інв.№Г800172;інв.№Г800173;інв.№Г800174;інв.№Г800188;
інв.№Г800191;інв.№Г800192;інв.№Г800193;інв.№Г800194;інв.№Г800197;інв.№Г800198;інв.№Г800202;
інв.№Г800203;інв.№Г800204;інв.№Г800205;інв.№Г800206;інв.№Г800209;інв.№Г800222;інв.№Г800224;
інв.№Г800226;інв.№Г800230;інв.№Г800857;інв.№Г800900;інв.№Г800901;інв.№Г800922;інв.№Г800967;
інв.№Г800968реєстраційний№ЗЖ7277;інв.№Г800236

Робочімашиниукількості203одиниць:
інв.№211189;інв.№Г800026;інв.№Г800027;інв.№Г800223;інв.№Г800233;інв.№Г800534;інв.№Г800535;
інв.№Г800538;інв.№Г800570;інв.№Г800572;інв.№Г800574;інв.№Г800586;інв.№Г800590;інв.№Г800591;
інв.№Г800633;інв.№Г800634;інв.№Г800636;інв.№Г800644;інв.№Г800649;інв.№Г800655;інв.№Г800656;
інв.№Г800660;інв.№Г800664;інв.№Г800666;інв.№Г800670;інв.№Г800672;інв.№Г800674;інв.№Г800676;
інв.№Г800677;інв.№Г800681;інв.№Г800682;інв.№Г800685;інв.№Г800691;інв.№Г800697;інв.№Г800702;
інв.№Г800704;інв.№Г800705;інв.№Г800706;інв.№Г800710;інв.№Г800711;інв.№Г800712;інв.№Г800731;
інв.№Г800732;інв.№Г800733;інв.№Г800734;інв.№Г800735;інв.№Г800736;інв.№Г800737;інв.№Г800738;
інв.№Г800739;інв.№Г800741;інв.№Г800742;інв.№Г800743;інв.№Г800747;інв.№Г800751;інв.№Г800752;
інв.№Г800753;інв.№Г800754;інв.№Г800755;інв.№Г800756;інв.№Г800758;інв.№Г800759;інв.№Г800760;
інв.№Г800761;інв.№Г800764;інв.№Г800765;інв.№Г800804;інв.№Г800805;інв.№Г800806;інв.№Г800807;
інв.№Г800808;інв.№Г800809;інв.№Г800810;інв.№Г800811;інв.№Г800812;інв.№Г800813;інв.№Г800814;
інв.№Г800817;інв.№Г800822;інв.№Г800823;інв.№Г800824;інв.№Г800831;інв.№Г800834;інв.№Г800835;
інв.№Г800838;інв.№Г800840;інв.№Г800842;інв.№Г800843;інв.№Г800846;інв.№Г800847;інв.№Г800848;
інв.№Г800849;інв.№Г800850;інв.№Г800852;інв.№Г800856;інв.№Г800863;інв.№Г800864;інв.№Г800865;
інв.№Г800867;інв.№Г800869;інв.№Г800871;інв.№Г800876;інв.№Г800879;інв.№Г800880;інв.№Г800881;
інв.№Г800885;інв.№Г800886;інв.№Г800888;інв.№Г800889;інв.№Г800891;інв.№Г800894;інв.№Г800896;
інв.№Г800897;інв.№Г800899;інв.№Г800903;інв.№Г800905;інв.№Г800906;інв.№Г800910;інв.№Г800912;
інв.№Г800915;інв.№Г800916;інв.№Г800923;інв.№Г800926;інв.№Г800930;інв.№Г800934;інв.№Г800938;
інв.№Г800939;інв.№Г800941;інв.№Г800942;інв.№Г800943;інв.№Г800944;інв.№Г800945;інв.№Г800946;
інв.№Г800948;інв.№Г800955;інв.№Г800962;інв.№Г800972;інв.№Г800974;інв.№Г800976;інв.№Г800984;
інв.№Г800988;інв.№Г801005;інв.№Г801008;інв.№Г801009;інв.№Г801010;інв.№Г801011;інв.№Г801012;
інв.№Г801013;інв.№Г801014;інв.№Г801015;інв.№Г801016;інв.№Г801017;інв.№Г801030;інв.№Г801032;
інв.№Г801033;інв.№Г801034;інв.№Г801035;інв.№Г801036;інв.№Г801037;інв.№Г801038;інв.№Г801040;
інв.№Г801041;інв.№Г801042;інв.№Г801043;інв.№Г801044;інв.№Г801045;інв.№Г801046;інв.№Г801047;
інв.№Г801048;інв.№Г801050;інв.№Г801051;інв.№Г801054;інв.№Г801055;інв.№Г801056;інв.№Г801061;
інв.№Г801062;інв.№Г801063;інв.№Г801065;інв.№Г801066;інв.№Г801067;інв.№Г801069;інв.№Г801070;
інв.№Г801071;інв.№Г801072;інв.№Г801074;інв.№Г801077;інв.№Г801079;інв.№Г801080;інв.№Г801081;
інв.№Г801082;інв.№Г801085;інв.№Г801087;інв.№Г801091;інв.№Г801092;інв.№Г801093;інв.№Г801826;
інв.№Г801827;інв.№Г801828;інв.№Г801849;інв.№Г801906;інв.№Г801920;інв.№Г802037;інв.№Г802076

Вимірювальніпристроїукількості14одиниць:
інв.№Г800931;інв.№Г800965;інв.№Г801202;інв.№Г801207;інв.№Г801208;інв.№Г801209;
інв.№Г801210;інв.№Г801211;інв.№Г801212;інв.№Г801220;інв.№Г801221;інв.№Г801222;
інв.№Г801223;інв.№Г801224

Обчислювальнатехнікаукількості4одиниці:
інв.№Г801435;інв.№Г801439;інв.№Г801450;інв.№Г801454

Транспортнізасобиукількості4одиниці:
реєстраційний№01184НР,інв.№9007017;реєстраційний№55363ПТ,інв.№9050023;реєстраційний
№5067ЗП,інв.№Г801611;реєстраційний№27053ПН,інв.№Г801637

Виробничийінвентарукількості26одиниць:
інв.№Г800028;інв.№Г800957;інв.№Г800958;інв.№Г801020;інв.№Г801021;інв.№Г801217;
інв.№Г802000;інв.№Г802001;інв.№Г802002;інв.№Г802007;інв.№Г802008;інв.№Г802009;
інв.№Г802010;інв.№Г802011;інв.№Г802012;інв.№Г802013;інв.№Г802014;інв.№Г802015;
інв.№Г802016;інв.№Г802017;інв.№Г802018;інв.№Г802019;інв.№Г802020;інв.№Г802021;
інв.№Г802074;інв.№Г802075

Будівлі,споруди,передавальнімережіукількості10одиниць:
Адміністративнабудівля,літ.А-3,загальнаплоща2310,2кв.м,інв.№7001750;Будівляголовногокорпусу,
літ.Б,загальнаплоща10414,8кв.м,інв.№7002750;Будівлядопоміжногокорпусу,літ.Г,загальнаплоща
2811,3кв.м,інв.№7003750;Будівляскладуангар,літ.Ж.,загальнаплоща440,4кв.м,інв.№7006750;Будів-
лякотельні,літ.Д,загальнаплоща807,3кв.м,інв.№7007750;ЗамощенняІ,інв.№7008750;ЗамощенняІІ,
інв.№7009750;Паркани№5,№8,інв.№7015750;Підкрановиймайданчик,№12,інв.№К844076;Тепломе-
режа,інв.№7П05750 За
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Силовімашиниукількості21одиниця:
інв.№7000240;інв.№7000970;інв.№7000979;інв.№7000980;інв.№7000983;інв.№7000984;
інв.№7000985;інв.№7000988;інв.№7001311;інв.№7001379;інв.№7001381;інв.№7001791;
інв.№7312245;інв.№7327764;інв.№7327765;інв.№7Д01000;інв.№7С02547;інв.№7С02548;
інв.№7С05703;інв.№7Т01204;інв.№7Т01226

Робочімашиниукількості228одиниць:
інв.№213599;інв.№231040;інв.№251984;інв.№252388;інв.№7000000;інв.№7000374;
інв.№7000571;інв.№7000721;інв.№7000722;інв.№7001110;інв.№7001223;інв.№7001224;
інв.№7001225;інв.№7001226;інв.№7001325;інв.№7001353;інв.№7001401;інв.№7001481;
інв.№7001488;інв.№7001498;інв.№7001511;інв.№7001512;інв.№7001513;інв.№7001535;
інв.№7001675;інв.№7001676;інв.№7001875;інв.№7011750;інв.№7015115;інв.№7023896;
інв.№7024467;інв.№7025156;інв.№7025157;інв.№7025684;інв.№7026655;інв.№7027853;
інв.№7027949;інв.№7027961;інв.№7028903;інв.№7028904;інв.№7028905;інв.№7028906;
інв.№7028907;інв.№7028908;інв.№7211987;інв.№7212394;інв.№7212575;інв.№7213120;
інв.№7213914;інв.№7214281;інв.№7214304;інв.№7214305;інв.№7214306;інв.№7214307;
інв.№7214359;інв.№7214418;інв.№7214420;інв.№7214421;інв.№7214422;інв.№7214423;
інв.№7214424;інв.№7214425;інв.№7214427;інв.№7214428;інв.№7214429;інв.№7214430;
інв.№7214433;інв.№7214434;інв.№7214438;інв.№7214439;інв.№7214440;інв.№7231073;
інв.№7231080;інв.№7231142;інв.№7231338;інв.№7232111;інв.№7232297;інв.№7232314;
інв.№7232334;інв.№7232335;інв.№7232338;інв.№7232339;інв.№7241639;інв.№7241640;
інв.№7241641;інв.№7241643;інв.№7241644;інв.№7241646;інв.№7241647;інв.№7241649;
інв.№7241650;інв.№7252004;інв.№7252116;інв.№7252307;інв.№7252952;інв.№7252962;
інв.№7252965;інв.№7252981;інв.№7252988;інв.№7252989;інв.№7261120;інв.№7261150;
інв.№7271035;інв.№7271110;інв.№7271435;інв.№7271893;інв.№7272327;інв.№7272468;
інв.№7273092;інв.№7273185;інв.№7273328;інв.№7273330;інв.№7273338;інв.№7273387;
інв.№7273388;інв.№7273390;інв.№7273392;інв.№7273393;інв.№7273394;інв.№7273396;
інв.№7273398;інв.№7310204;інв.№7320449;інв.№7332264;інв.№7334692;інв.№7334703;
інв.№7335749;інв.№7336666;інв.№7336667;інв.№7336806;інв.№7338347;інв.№7338348;
інв.№7338349;інв.№7338350;інв.№7338351;інв.№7338352;інв.№7338353;інв.№7338354;
інв.№7338355;інв.№7338356;інв.№7338357;інв.№7338358;інв.№7338359;інв.№7338360;
інв.№7338361;інв.№7338362;інв.№7338363;інв.№7338364;інв.№7338365;інв.№7338366;
інв.№7338367;інв.№7338368;інв.№7338369;інв.№7338370;інв.№7338371;інв.№7338372;
інв.№7338373;інв.№7338374;інв.№7338377;інв.№7338378;інв.№7338379;інв.№7338380;
інв.№7338381;інв.№7338382;інв.№7338389;інв.№7338404;інв.№7338405;інв.№7338406;
інв.№7338407;інв.№7338408;інв.№7338409;інв.№7338410;інв.№7338411;інв.№7338412;
інв.№7338413;інв.№7338414;інв.№7338418;інв.№7338420;інв.№7А00117;інв.№7А00945;
інв.№7А01844;інв.№7А01855;інв.№7А01938;інв.№7А01939;інв.№7А01940;інв.№7А01941;
інв.№7А01942;інв.№7А01943;інв.№7А01945;інв.№7А01946;інв.№7А01947;інв.№7А01948;
інв.№7Д00434;інв.№7Д00566;інв.№7Д01052;інв.№7Д01172;інв.№7Д01178;інв.№7Д01196;
інв.№7Д01212;інв.№7Д01437;інв.№7Д01440;інв.№7Д01533;інв.№7Д01534;інв.№7Д01536;
інв.№7Д01537;інв.№7Д01539;інв.№7Д01540;інв.№7Д01543;інв.№7Д01544;інв.№7Д01545;
інв.№7Д01546;інв.№7Д01547;інв.№7Д01548;інв.№7Д01549;інв.№7Д01550;інв.№7Д01551;
інв.№7Д01555;інв.№7Д01556;інв.№7Д01565;інв.№7И22974;інв.№7И23028;інв.№7И23051;
інв.№7И23052;інв.№7Л00804;інв.№7Л00805;інв.№7С10848;інв.№7С10874реєстраційнийномер
АР3836ВО,;інв.№7001397

Транспортнізасобиукількості6одиниць:
реєстраційнийномерАР1419ВТ,інв.№7001490;реєстраційнийномерАР7482ВО,інв.№7001492;реєстра-
ційний№18353ПН,інв.№7001499;реєстраційнийномерАР7483ВО,інв.№7001554;реєстраційнийномер
АР3837ВО,інв.№7001595;реєстраційний№3267ЕЕ,інв.№7001846

Виробничийінвентарукількості21одиниць:
інв.№5И18954;інв.№5И18955;інв.№7001309;інв.№7001310;інв.№7001812;інв.№7001813;
інв.№7011216;інв.№7334792;інв.№7334793;інв.№7334794;інв.№7334795;інв.№7334796;
інв.№7334847;інв.№7334848;інв.№7334849;інв.№7334850;інв.№7334851;інв.№7334862;
інв.№7334863;інв.№7334864;інв.№7Д00004

Господарськийінвентарукількості11одиниць:
інв.№7001219;інв.№7039477;інв.№7039478;інв.№7039479;інв.№7039480;інв.№7039481;
інв.№7039482;інв.№7039483;інв.№7039484;інв.№7039485;інв.№7039486

Будівлі,передавальнімережіукількості10одиниць:
Мех.майстерняцегельногозаводу,літ.Л,загальнаплоща170,6кв.м,інв.№К812000;

Водонапірнавежазмережамидляцегел.заводу№18,інв.№К813000;
Трансформаторнапідстанціядляцегел.заводу,літ.Х-2,загальнаплоща130,9кв.м,інв.№К814000;
Будівлякотельніцех77,літ.Г,загальнаплоща174,9кв.м,інв.№К936077;
Насоснастанціятехнічноїводицех77,літ.Б,загальнаплоща84,3кв.м,інв.№К937077;
Матеріальнийсклад,літ.С,загальнаплоща207,9кв.м,інв.№К938077;
Будівлябетоннорастворноговузлу,літ.П,загальнаплоща201,8кв.м,інв.№К939077;
БудівляконториАБКцех77,літ.Р,загальнаплоща172,1кв.м,інв.№К940077;
Теплотраса,інв.№П740077;
Газопровідсередньоготиску,інв.№П743077
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Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Нежитловабудівля,асаме:будівляїдальні,Ааа1а2а3г,
загальнаплоща240,3кв.м;тротуар,вимощення,І;ІІ;
ІІІ;огорожа,№1

Кіровоградська
обл.,Маловисків-
ськийр-н,с.Бе-
резівка,вул.Шев-
ченка,6а

ДП«Східнийгірничо-
збагачувальний
комбінат»,кодза
ЄДРПОУ14309787

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля,асаме:будівляпральні,АА’А’’гг1;
г2;г3,загальнаплоща519,5кв.м;вимощення,тро-
туар,І,ІІ

Кіровоградська
обл.,Маловисків-
ськийр-н,смтСмо-
ліне,вул.Тран-
спортна,9

ДП«Східнийгірничо-
збагачувальний
комбінат»,кодза
ЄДРПОУ14309787

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Забійнийцехзковбаснимвідділенням Кіровоградська
обл.,Мало-
висківськийр-н,
смтСмоліне,
вул.Автобазів-
ська,4

ДП«Східнийгірничо-
збагачувальний
комбінат»,кодза
ЄДРПОУ14309787

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Комплекснежитловихбудівельзпобутовимитадопо-
міжнимиприміщеннями,блокомзимовихґрунтових
теплиць,енергоблоком,вимощенням,огорожами

Кіровоградська
обл.,Мало-
висківськийр-н,
смтСмоліне,
вул.Автобазів-
ська,6

Державнепідприємство
«Східнийгірничо-
збагачувальнийком-
бінат»,кодзаЄДРПОУ
14309787

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Виробничабазаускладі:1/2частиниадмінприміщення
літ.«А»площею225,3кв.м,гаражліт.«Г»загальною
площею111,0кв.м

Кіровоградська
обл.,Новоукраїн-
ськийр-н,м.Ново-
українка,вул.Кур-
чатова,40а

НЕК«Укренерго»,кодза
ЄДРПОУ00100227

Міністерствофінан-
сівУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловеприміщення(ШМБ) Кіровоградська
обл.,Новгород-
ківськийр-н,
с.Інгуло-Кам’янка,
вул.Шевченка,27

Кропивницькеміжра-
йоннеуправліннявод-
ногогосподарства,код
заЄДРПОУ01039563

Державнеагентство
воднихресурсів
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Комплекснежитловихприміщень Кіровоградська
обл.,Олексан-
дрівськийр-н,
смтОлександрівка,
вул.Незалежності
України(Леніна),2а

Головнеуправлінняста-
тистикиуКіровоград-
ськійобласті,кодза
ЄДРПОУ02360926

Державнаслужба
статистикиУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Комплексбудівель Кіровоградська
обл.,Новомир-
городськийр-н,
м.Новомиргород,
вул.Соборності
(Леніна),302

Головнеуправлінняста-
тистикиуКіровоград-
ськійобласті,кодза
ЄДРПОУ02360926

Державнаслужба
статистикиУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Окремемайноускладі:виробничіприміщення,Д,
загальноюплощею301,8кв.м;склади,Д1,загальною
площею62,9кв.м;частинамайстерні,Д,загальною
площею187,1кв.м;димоватруба,Е,загальноюпло-
щею3,1кв.м

м.Івано-Фран-
ківськ,вул.Доро-
шенка,28;
м.Івано-Фран-
ківськ,вул.Доро-
шенка,28г

Івано-Франківськедер-
жавнепідприємствопо
торгівлі,кодзаЄДРПОУ
02124491

Міністерствоосвітиі
наукиУкраїни

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Комплекснежитловихбудівельускладі:адміністратив-
нийбудинок,Азагальноюплощею114,8кв.м,гараж,Б
загальноюплощею29,4кв.м,вбиральня,Гзагальною
площею1кв.м

Івано-Франківська
обл.,м.Надвірна,
вул.Визволен-
ня,35Б

Головнеуправління
Держпродспоживслужби
вІвано-Франківській
області,кодзаЄДРПОУ
40309088

Державнаслужба
Українизпитань
безпечностіхарчових
продуктівтазахисту
споживачів

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Підземнафортифікаційнаспоруда,Аколишньоговій-
ськовогомістечка№98,загальноюплощею2501,3кв.м

Івано-Франківська
обл.,Богород-
чанськийр-н,
с.Лесівка,вул.Л.
Українки,130

Управлінняоблдер-
жадміністраціїзпитань
ресурсногозабезпе-
чення,кодзаЄДРПОУ
33426782

Івано-Франківська
обласнадержавна
адміністрація

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Нежитловабудівлязгосподарськимибудівлямитаспо-
рудамиускладі:будинок,Аплощею74,5кв.м;бесідка,
Бплощею11,3кв.м,сторожка,Вплощею9,5кв.м;са-
рай,Гплощею6,5кв.м,вбиральня,Д;криниця,№1

Івано-Франківська
обл.,Коломий-
ськийр-н,с.Че-
ремхів,вул.Зеле-
на,17

Державнепідприємство
«Коломийськелісове
господарство»,кодза
ЄДРПОУ22190768

Державнеагентство
лісовихресурсів
України

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Окремемайноускладі:будівляветеринарноїлікарні
(А)загальноюплощею81,5кв.м;гараж(Б)загальною
площею33,8кв.м

Івано-Франківська
обл.,Галицький
р-н,с.Маріямпіль,
вул.Набереж-
на,49

Галицькарайоннадер-
жавналікарняветери-
нарноїмедицини,кодза
ЄДРПОУ00699543

Державнаслужба
Українизпитань
безпечностіхарчових
продуктівтазахисту
споживачів

НаказФондувід23.09.2019№971
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Будівлітаспорудипансіонату«Буковина»(реєстраційний
номер81411187321)

Чернівецькаобл.,
Глибоцькийр-н,
с.ВаляКузьмина,
вул.Озерна,13

ДП«Управлінняспра-
вамиФондудержавного
майнаУкраїни»,кодза
ЄДРПОУ39950170

АпаратФонду НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля-адміністративнийбудинок,загаль-
ноюплощею195,9кв.м

Тернопільськаоб-
ласть,Козівський
район,смтКозова,
вул.Грушевсько-
го,19

Головнеуправлінняста-
тистикиуТернопільській
області,кодзаЄДРПОУ
02362374

Державнаслужба
статистикиУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Гідротехнічніспорудиставкаускладі:водонапуск,1;
гребля,2;контурнадамба,3;водоскиднаспоруда,4;
службовиймісток,5;відвіднийканал,6

Тернопільськаобл.,
Кременецький
район,с.Кушлин,
вул.Центральна,7

СТОВ«Ранок»,кодза
ЄДРПОУ30917266

Регіональневід-
діленняФондупо
Івно-Франківській,
Чернівецькійта
Тернопільськійоб-
ластях

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Гідротехнічніспорудиставкаускладі:водонапуск,1;
гребля,2;контурнадамба,3;водоскиднаспоруда,4;
службовиймісток,5;відвіднийканал,6

Тернопільськаобл.,
Кременецький
район,с.Горинка,
вул.Зарічна,57

СТОВ«Ранок»,кодза
ЄДРПОУ30917266

Регіональневід-
діленняФондупо
Івно-Франківській,
Чернівецькійта
Тернопільськійоб-
ластях

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Нежитловеприміщеннябанкузагальноюплощею
392кв.м

Тернопільська
обл.,Заліщицький
р-н,смтТовсте,
вул.Українська,60

Заліщицькарайонна
державнаадміністрація
Тернопільськоїобласті,
кодзаЄДРПОУ
04058232

Заліщицькарайонна
державнаадміні-
страціяТернопіль-
ськоїобласті

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Регіо наль не відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Гідротехнічніспорудиставківускладі:ставка№2(дамба
довжиною220,8м;гідроспорудатипу«Монах»зводовипус-
комдовжиною7мтаводонапускомдовжиною9м);ставка
№3(дамбадовжиною178м;гідроспорудатипу«Монах»
зводовипускомдовжиною7мтаводонапускомдовжиною
10м);ставка«Нагульний»(дамбадовжиною222м;дамба
довжиною3250м;гідроспорудатипу«Монах»зводови-
пускомдовжиною18м;гідроспорудатипу«Монах»зводо-
випускомдовжиною8м);ставка№4(дамбадовжиною173
м;гідроспорудатипу«Монах»зводовипускомдовжиною7
мтаводонапускомдовжиною11м);ставка№5(дамбадо-
вжиною117м;гідроспорудатипу«Монах»зводовипуском
7мтаводонапускомдовжиною9м);ставка№1(дамба
довжиною138,3м;гідроспорудатипу«Монах»зводови-
пускомдовжиною10мтаводонапускомдовжиною11м)

Київськаобласть,
Сквирськийрайон,
с.Великополо-
вецьке,вул.Садо-
ва,174

ТОВ
«Сквираплемрибгосп»,
кодзаЄДРПОУ
25295152

Регіональневід-
діленняФондупо
Київській,Черкаській
таЧернігівськійоб-
ластях

НаказФондувід16.08.2019№825
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Гідротехнічніспорудиставківускладі:ставка«Сільський»
(«Боговик»)(гідроспорудатипушлюззводонапускомши-
риною9,78м);ставка«Верхній»(дамбадовжиною190м;
гідроспорудатипушлюззводонапускомшириною2,2м);
ставка«Нагульний»Н-1(гідроспорудатипу«Монах»зво-
довиводомдовжиною18м;гідроспорудатипушлюззво-
донапускомшириною12м);ставка«ЗимувальнийЗС-2»
(дамбадовжиною318м;гідроспорудатипу«Монах»з
водовиводомдовжиною9м);ставка«ЗимувальнийЗС-1»
(дамбадовжиною136м;гідроспорудатипу«Монах»№1а
зводовипускомдовжиною9м;гідроспорудатипу«Мо-
нах»№1бзводовиводомдовжиною9м);ставка«Бого-
вик»(дамбадовжиною190м;гідроспорудатипу«Монах»
зводовиводомдовжиною15м;гідроспорудатипушлюзз
водонапускомшириною11,5м);ставка«Нижній»(дамба
довжиною167м;гідроспорудатипу«Монах»зводови-
водомдовжиною18м;гідроспорудатипушлюззводо-
напускомшириною12м)

Київськаобласть,
Сквирськийрайон,
с.Антонів,вул.Са-
дова,1

ТОВ
«Сквираплемрибгосп»,
кодзаЄДРПОУ
25295152

Регіональневід-
діленняФондупо
Київській,Черкаській
таЧернігівськійоб-
ластях

НаказФондувід16.08.2019№825
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Гідротехнічніспорудиставківускладі:ставка«Лебідь»
(дамбадовжиною175м;гідроспорудатипу«Монах»зі
шлюзомшириною1,20м);ставка№3«Монах»(дамба
довжиною73м;гідроспорудатипу«Монах»зводови-
водомдовжиною12м);ставка№1«Хіполя»(дамбадо-
вжиною130м;гідроспорудатипу«Монах»зводовиво-
домдовжиною18м);ставка№6«Середній»(гідроспо-
рудатипу«Монах»зішлюзомшириною1,87м);ставка
№5«Новий»(дамбадовжиною110м;гідроспоруда
типу«Монах»зводовиводомдовжиною6м);ставка№4
«Берізка»(дамбадовжиною102м;гідроспорудатипу
«Монах»зводовиводомдовжиною14м)

Київськаобласть,
Сквирськийра-
йон,с.Рогізна,
вул.Франка,44

ТОВ
«Сквираплемрибгосп»,
кодзаЄДРПОУ
25295152

Регіональневід-
діленняФондупо
Київській,Черкаській
таЧернігівськійоб-
ластях

НаказФондувід16.08.2019№825
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Гідротехнічніспорудиставківускладі:ставка«Галець-
кий»(дамбадовжиною75м;гідроспорудатипу«Монах»
зводовиводомдовжиною8м);ставка«Коханський»
(дамбадовжиною85м;гідроспорудатипу«Монах»з
водовиводомдовжиною18м);ставка«Лазурівський»
(дамбадовжиною80м;гідроспорудатипу«Монах»з
водовиводомдовжиною8м);ставка«Панський»(гідро-
спорудатипу«Монах»зводовиводомдовжиною18м);
ставка«Мельниківський»(дамбадовжиною140м;гідро-
спорудатипу«Монах»зводовиводомдовжиною18м;
гідроспорудатипу«Монах»зводовиводом

Київськаобласть,
Сквирськийрайон,
с.Красноліси,
вул.Польова,44

ТОВ
«Сквираплемрибгосп»,
кодзаЄДРПОУ
25295152

Регіональневід-
діленняФондупо
Київській,Черкаській
таЧернігівськійоб-
ластях

НаказФондувід16.08.2019№825
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Приміщенняпершогоповерхубудівлі(літ.А)№№115-
117,№№119-121загальноюплощею107,9кв.м

Черкаськаобл.,
м.Умань,вул.Єв-
ропейська,65

УправлінняДержпраціу
Черкаськійобласті,код
заЄДРПОУ39881228

Державнаслужба
Українизпитань
праці

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Нежитловеприміщення(вбудованеприміщеннявбага-
топоверховийбудинок(насіннєваінспекція)загальною
площею133,0кв.м

Черкаськаобласть,
м.Монастирище,
вул.Суворова,3

ПАТ
«Монастирищенський
машинобудівний
завод»,кодзаЄДРПОУ
00255289

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід16.08.2019№825
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Приміщеннятретьоготачетвертогоповерхівадміністра-
тивноїбудівлі(корпус44,літ.А-6)загальноюплощею
1027,9кв.м

м.Черкаси,
вул.Одеська,8

ДП«Конструкторське
бюро«Інфорт»,кодза
ЄДРПОУ31489877

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід16.08.2019№825
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Будівлямагазину(літ.А-1)загальноюплощею
191,1кв.м

Черкаськаобласть,
Шполянський
р-н,с.Матусів,
вул.ІванаБогу-
на,89

Відсутній Регіональневід-
діленняФондупо
Київській,Черкаській
таЧернігівській
області

НаказФондувід16.08.2019№825
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

НапівпричіпМАЗ93971,ріквипуску1984,колірсиній,
номершасі84314

Черкаськаобл.,
м.Сміла,вул.Про-
мислова,13

ФОПлютаО.О.–
(зберігач)

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід16.09.2019№929«Про
внесеннязміндонаказуФондудер-
жавногомайнаУкраїнивід27.12.2018
№1637«Прозатвердженняпереліків
об’єктівмалоїприватизації,щопід-
лягаютьприватизаціїв2019році»(із
змінами)»

НапівпричіпМАЗ93802,ріквипуску1993,колірзелений,
номершасіХТМ93802N0000613

Черкаськаобл.,
м.Сміла,вул.Про-
мислова,13

ФОПлютаО.О.–
(зберігач)

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід16.09.2019№929«Про
внесеннязміндонаказуФондудер-
жавногомайнаУкраїнивід27.12.2018
№1637«Прозатвердженняпереліків
об’єктівмалоїприватизації,щопід-
лягаютьприватизаціїв2019році»(із
змінами)»

Автомобіль–тягачМАЗ54328(V-14860),ріквипуску
1992,колірбілий,номершасіХТМ543280N0000864

Черкаськаобл.,
м.Сміла,вул.Про-
мислова,13

ФОПлютаО.О.–
(зберігач)

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід16.09.2019№929«Про
внесеннязміндонаказуФондудер-
жавногомайнаУкраїнивід27.12.2018
№1637«Прозатвердженняпереліків
об’єктівмалоїприватизації,щопід-
лягаютьприватизаціїв2019році»(із
змінами)»

АвтомобільГАЗ33021-212,ріквипуску2005,колір
синій,номеркузова33020050292178,номершасі
Х9633021052036970

Черкаськаобл.,
м.Сміла,вул.Про-
мислова,13

ФОПлютаО.О.–
(зберігач)

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід16.09.2019№929«Про
внесеннязміндонаказуФондудер-
жавногомайнаУкраїнивід27.12.2018
№1637«Прозатвердженняпереліків
об’єктівмалоїприватизації,щопід-
лягаютьприватизаціїв2019році»(із
змінами)»

АвтомобільЗАЗ110557,ріквипуску2006,колірбілий,
номеркузоваY6D11055760038668

Черкаськаобл.,
м.Сміла,вул.Про-
мислова,13

ФОПлютаО.О.–
(зберігач)

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід16.09.2019№929«Про
внесеннязміндонаказуФондудер-
жавногомайнаУкраїнивід27.12.2018
№1637«Прозатвердженняпереліків
об’єктівмалоїприватизації,щопід-
лягаютьприватизаціїв2019році»(із
змінами)»

АвтомобільЗІЛ431410(6000),ріквипуску1992,колір
синій,номершасі3265378

Черкаськаобл.,
м.Сміла,вул.Про-
мислова,13

ФОПлютаО.О.–
(зберігач)

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід16.09.2019№929«Про
внесеннязміндонаказуФондудер-
жавногомайнаУкраїнивід27.12.2018
№1637«Прозатвердженняпереліків
об’єктівмалоїприватизації,щопід-
лягаютьприватизаціїв2019році»(із
змінами)»

Автомобіль–самоскидЗІЛ-ММЗ4505(6000),ріквипус-
ку1988,колірсиній,номершасі2758578

Черкаськаобл.,
м.Сміла,вул.Про-
мислова,13

ФОПлютаО.О.–
(зберігач)

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід16.09.2019№929«Про
внесеннязміндонаказуФондудер-
жавногомайнаУкраїнивід27.12.2018
№1637«Прозатвердженняпереліків
об’єктівмалоїприватизації,щопід-
лягаютьприватизаціїв2019році»(із
змінами)»

Причіп-цистернаГКБ-817,ріквипуску1981,колірзеле-
ний,номершасі239776

Черкаськаобл.,
м.Сміла,вул.Про-
мислова,13

ФОПлютаО.О.–
(зберігач)

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід16.09.2019№929«Про
внесеннязміндонаказуФондудер-
жавногомайнаУкраїнивід27.12.2018
№1637«Прозатвердженняпереліків
об’єктівмалоїприватизації,щопід-
лягаютьприватизаціїв2019році»(із
змінами)»

АвтомобільГАЗ3307(автофургон«Кунг»ГАЗ
39011),ріквипуску1991,колірсірий,номершасі
ХТН330700М1414474

Черкаськаобл.,
м.Сміла,вул.Про-
мислова,13

ФОПлютаО.О.–
(зберігач)

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід16.09.2019№929«Про
внесеннязміндонаказуФондудер-
жавногомайнаУкраїнивід27.12.2018
№1637«Прозатвердженняпереліків
об’єктівмалоїприватизації,щопід-
лягаютьприватизаціїв2019році»(із
змінами)»

АвтобусКАВЗ3271,ріквипуску1991,коліроранжевий,
номеркузоваМ0023466,номершасі1376219

Черкаськаобл.,
м.Сміла,вул.Про-
мислова,13

ФОПлютаО.О.–
(зберігач)

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід16.09.2019№929«Про
внесеннязміндонаказуФондудер-
жавногомайнаУкраїнивід27.12.2018
№1637«Прозатвердженняпереліків
об’єктівмалоїприватизації,щопід-
лягаютьприватизаціїв2019році»(із
змінами)»

Будівляїдальні(літ.А-1)загальноюплощею243,8кв.м Черкаськаобл.,
Шполянський
р-н,с.Матусів,
вул.ІванаБогу-
на,94а

Відсутній Регіональневід-
діленняФондупо
Київській,Черкаській
таЧернігівськійоб-
ластях

НаказФондувід16.09.2019№929«Про
внесеннязміндонаказуФондудер-
жавногомайнаУкраїнивід27.12.2018
№1637«Прозатвердженняпереліків
об’єктівмалоїприватизації,щопід-
лягаютьприватизаціїв2019році»(із
змінами)»

Нежитловабудівля Чернігівська
обл.,Прилуцький
р-н,с.Рудівка,
вул.ОлегаКошо-
вого,13-А

Відсутній Регіональневід-
діленняФондупо
Київській,Черкаській
таЧернігівськійоб-
ластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Групанежитловихбудівельтаприналежногодонихмай-
наускладі:–гаражізпобутовоюкімнатою(О-1)загаль-
ноюплощею394,9кв.м;–склад-гараж(Л-1)загальною
площею475,6кв.м;–складзнавісом(К-1)загальною
площею70,7кв.м;–розливна(З-1)загальноюплощею
55,9кв.м;–складбочкотари(М-1)загальноюплощею
212,8кв.м;–баштаРожновського;–дизельна(Г-1)
загальноюплощею35,9кв.м;–трансформаторнапід-
станція(Д-1)загальноюплощею30,4кв.м;–колодязь
(Т-1);–естакада(Ф-1);–під’їзназалізничнаколія;–
резервуариназемніметалеві(23од.);–огорожатерито-
рії;асфальтобетоннепокриття

Чернігівськаобл.,
Городянськийр-н,
с.Вокзал-Городня,
вул.Вокзальна,
45-Б

Відсутній Регіональневід-
діленняФондупо
Київській,Черкаській
таЧернігівськійоб-
ластях

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Гараж,Г-1,площею17,0кв.м Львівськаобл.,
м.Дрогобич,
вул.22Січня,40

Головнеуправління
статистикиуЛьвівській
області,кодза
ЄДРПОУ02361400

Державнаслужбаста-
тистикиУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:будівляелектропід-
станціїплощею211,3кв.м,обладнання(передавальні
пристрої),залізничнаколія

Львівськаобл.,
м.Дрогобич,
вул.Гайдамаць-
ка,22

Товариствозобме-
женоювідповідаль-
ністю«Дрогобичавто-
кран»,кодзаЄДРПОУ
35286242

Регіональневідділення
ФондупоЛьвівській,
ЗакарпатськійтаВо-
линськійобластях

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:внутрішньокварталь-
німережі,внутрішнятелефоннамережа

Львівськаобл.,
м.Дрогобич,
вул.Гайдамаць-
ка,22

Товариствозобме-
женоювідповідаль-
ністю«Дрогобичавто-
кран»,кодзаЄДРПОУ
35286242

Регіональневідділення
ФондупоЛьвівській,
ЗакарпатськійтаВо-
линськійобластях

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:водонапірнабашня
площею13,2кв.м,будівляартезіанськоїсвердловини
площею20,2кв.м

Львівськаобл.,
м.Золочів,
вул.Львівська,50

Відкритеакціонерне
товариство«Ремсер-
віс»,кодзаЄДРПОУ
13837886

Регіональневідділення
ФондупоЛьвівській,
ЗакарпатськійтаВо-
линськійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»
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Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:будівлятрансформа-
торноїпідстанціїплощею39,9кв.м,будівляпрохідної
площею67,5кв.м,енергокомунікації

Львівськаобл.,
Золочівськийр-н,
с.Підгородне,
вул.Тернопіль-
ська,6

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоЛьвівській,
ЗакарпатськійтаВо-
линськійобластях

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:під’їзнаколія,
огорожа

Львівськаобл.,
Золочівськийр-н,
с.Підгородне,
вул.Тернопіль-
ська,6

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоЛьвівській,
ЗакарпатськійтаВо-
линськійобластях

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:адміністративна
будівля,А-1,площею397,1кв.м;гараж,Б,площею
46,0кв.м

Львівськаобл.,
Сколавськийр-н,
с.Сколе,майдан
Незалежності,15

Головнеуправління
статистикиуЛьвівській
області,кодза
ЄДРПОУ02361400

Державнаслужбаста-
тистикиУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Нежитловіприміщення№№1,2,3,4,5,6загальною
площею144,3кв.м(господарськабудівля«А2-1»)

м.Львів,вул.Ге-
нералаЧуприн-
ки,71

Державнепідприємство
Державнийінститут
проектуванняміст
«Містопроект»,кодза
ЄДРПОУ02497909

Міністерстворегіо-
нальногорозвитку,
будівництвата
житлово-комунального
господарстваУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:асфальтніплощадки
(інв.№102,114),вагаавтомобільна(інв.№604),за-
глубленийсклад(інв.№015),контора-лабораторія
(інв.№013),мехмайстерня(інв.№009),огорожа(інв.
№112),повітрянаелектросиловалінія(інв.№200),пож.
депоібаня(інв.№010),пождепо(інв.№014),прохідна
(інв.№012),робочабашня(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)

Львівськаобл.,
м.Дрогобич,
вул.Стрийська,
258-Б

Державнепідпри-
ємство«Стрийський
комбінатхлібопродуктів
№1»,кодзаЄДРПОУ
14293158

Державнеагентство
резервуУкраїни

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:будівляколиш-
ньогокостелузприбудованоювенткамероюплощею
564,8кв.м,огорожа

Львівськаобл.,
Жовківськийр-н,
смтМагерів,
вул.Л.Марто-
вича,2

Приватнепідприємство
«Газдиня»,кодза
ЄДРПОУ38853252

Регіональневідділення
ФондупоЛьвівській,
ЗакарпатськійтаВо-
линськійобластях

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:одноповерхова
будівляучбовогокорпусуліт.«Ж-1»площею435,1кв.м,
одноповерховабудівлямайстерніліт.«В-1»площею
227,3кв.м,навісліт.«З-1»площею102,5кв.м,навіс
літ.«І-1»площею169,3кв.м

м.Львів,вул.Ли-
чаківська,27а

Українськедержавне
підприємствопооб-
слуговуваннюіноземних
тавітчизнянихавтотран-
спортнихзасобів«Укр-
інтеравтосервіс»,кодза
ЄДРПОУ21536845

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Вбудованінежитловіприміщення№№2,3загальною
площею52,4кв.м,якірозташованіна1-муповерсі
будівлі

Львівськаобл.,
м.Миколаїв,буль-
варПроектний,1

Миколаївськарайонна
державнаадміністрація
Львівськоїобласті,код
заЄДРПОУ04056339

Миколаївськарайонна
державнаадміністра-
ціяЛьвівськоїобласті

НаказФондувід25.03.2019№298
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Огорожа(залізобетонніплити,13од.) Львівськаобл.,
Мостиськийр-н,
с.Крисовичі,
вул.Стрілецька,4

Товариствозобмеже-
ноювідповідальністю
«Каменяр»,кодза
ЄДРПОУ04950193

Регіональневідділення
ФондупоЛьвівській,
ЗакарпатськійтаВо-
линськійобластях

НаказФондувід25.03.2019№298
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Нежитловабудівлязагальноюплощею230,7кв.м Львівськаобл.,
м.Городок,
вул.Львівська,38с

Городоцькарайонна
державнаадміністрація
Львівськоїобласті,код
заЄДРПОУ04056463

Городоцькарайонна
державнаадміністра-
ціяЛьвівськоїобласті

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Адміністративнабудівляліт.«А-1»загальноюплощею
127,2кв.м

Львівськаобл.,
Яворівськийр-н,
м.Яворів,вул.О.
Турянського,2

ЗахіднийофісДерж-
аудитслужби,кодза
ЄДРПОУ40479801

Державнааудитор-
ськаслужбаУкраїни

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Будівлядиспетчерськоїзагальноюплощею50,4кв.м Львівськаобл.,
м.Самбір,
вул.Шевченка,59

Самбірськеуправління
водногогосподар-
ства,кодзаЄДРПОУ
01034120

Державнеагентство
воднихресурсів
України

НаказФондувід16.09.2019№929
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Нежитловевбудованеприміщення№53площею
1,5кв.м,щорозташованенапершомуповерсібудівлі

Львівськаобл.,
м.Миколаїв,буль-
варПроектний,1

Миколаївськарайонна
державнаадміністрація
Львівськоїобласті,код
заЄДРПОУ04056339

Миколаївськарайон-
надержавнаадмі-
ністраціяЛьвівської
області

НаказФондувід16.09.2019№929
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Нежитловевбудованеприміщення№54площею
6,7кв.м,щорозташованенапершомуповерсібудівлі

Львівськаобл.,
м.Миколаїв,буль-
варПроектний,1

Миколаївськарайонна
державнаадміністрація
Львівськоїобласті,код
заЄДРПОУ04056339

Миколаївськарайон-
надержавнаадмі-
ністраціяЛьвівської
області

НаказФондувід16.09.2019№929
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:будівляартезіанської
свердловиниплощею11,1кв.м,будівлянасосноїстан-
ціїплощею4,8кв.м

Львівськаобл.,
м.Золочів,
вул.Бродівська,19

Відсутній Регіональневід-
діленняФондупо
Львівській,Закар-
патськійтаВолин-
ськійобластях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:будівлядиспетчер-
ськоїліт.«І»площею20,8кв.м,будівлязакритоїтранс-
форматорноїпідстанції№372площею40,6кв.м,про-
жекторнавишка(2шт.),лініяелектромереж,внутрішні
дорогитаплощадки,металеваогорожа,цистерна

Львівськаобл.,
м.Самбір,
вул.Промисло-
ва,56

Відсутній Регіональневід-
діленняФондупо
Львівській,Закар-
патськійтаВолин-
ськійобластях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:носилки(5шт.),
протигази(8шт.),сумкасанітарна(21шт.),каска(25
шт.)

Львівськаобл.,
м.Червоноград,
вул.Промис-
лова,4

ПАТ«Зміна»,кодза
ЄДРПОУ13810321

Регіональневід-
діленняФондупо
Львівській,Закар-
патськійтаВолин-
ськійобластях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Склад(зерносклад,літ.А,площею1217,5кв.м;натяж-
на,літ.Б,площею12,8кв.м)

Закарпатська
обл.,м.Іршава,
вул.Федорова,
21/8

ВАТ«Іршавськийкомбі-
натхлібопродуктів»,код
заЄДРПОУ00954063

Регіональневід-
діленняФондупо
Львівській,Закар-
патськійтаВолин-
ськійобластях

НаказФондувід16.09.2019№929
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:насоснастанція
Іпідйому/літерА-1/загальноюплощею166,7кв.м;
водопровідтехнічноїводи;водоприймальнаспоруда/
літерБ-1/загальноюплощею68,0кв.м,під’їзнадорога
достанціїІпідйому;кранмостовийручнийзагального
призначення;конденсаторнаустановка

Волинськаобл.,
м.Луцьк,вул.Гні-
давська(вул.Мар-
цинкевича),5б

ПрАТ«СКФУкраїна»,код
заЄДРПОУ05745160

Регіональневід-
діленняФондупо
Львівській,Закар-
патськійтаВолин-
ськійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:будівлястанціїІІ
підйому/літерА-2/,загальноюплощею3654,3кв.м;
резервуардляІтехнічноїводи/літерБ/,загальною
площею408,3кв.м;резервуардляІІтехнічноїводи/
літерВ/,загальноюплощею408,3кв.м;щитуправління;
щитуправління;щитуправління;щитуправління5ЩСУ;
пунктрозподільчийПР-24-7211;пунктрозподільчий
ПР-24-7203;пунктрозподільчийПР-24-7205;пунктроз-
подільчийПР-24-7208;пунктрозподільчийПР-24д7215
21УЗ;насосКВ-18;насосКВ-18;насос220/30;насос
220/30;вториннийприлад2-054;вториннийприлад
2-054;вториннийприлад2-054;конденсаторнаустанов-
ка;конденсаторнаустановка

Волинська
обл.,м.Луцьк,
вул.Мамсуро-
ва,5б

ПрАТ«СКФУкраїна»,код
заЄДРПОУ05745160

Регіональневід-
діленняФондупо
Львівській,Закар-
патськійтаВолин-
ськійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Будиноктрансформаторноїпідстанції/літерЦ-1/загаль-
ноюплощею35,6кв.м

Волинськаобл.,
м.Луцьк,вул.Бо-
женка,34

ПрАТ«СКФУкраїна»,код
заЄДРПОУ05745160

Регіональневід-
діленняФондупо
Львівській,Закар-
патськійтаВолин-
ськійобластях

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Групаінвентарнихоб’єктів:КПП(літерА-1)загальною
площею31,0кв.мтаспоруди(літерЖ-1)загальною
площею170,4кв.м

Волинськаобл.,
Турійськийр-н,
с.Городилець,
вул.Військова,7

Відсутній Турійськарайонна
державнаадміні-
страціяВолинської
області

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:приміщенняла-
бораторіїрайонноїлікарніветеринарноїмедициниза-
гальноюплощею277,6кв.м;гаражзагальноюплощею
99,8кв.м;сарайзагальноюплощею61,7кв.м

Волинськаобл.,
Любешівський
р-н,смтЛюбешів,
вул.Миру,11

Любешівськарайонна
державналікарнявете-
ринарноїмедицини,код
заЄДРПОУ00692535

Державнаслужба
Українизпитань
безпечностіхарчових
продуктівтазахисту
споживачів

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:приміщенняветлабора-
торіїзвигрібноюямою«А-1»загальноюплощею170,2кв.
м;гаражнадваавтомобілі«Е-1»загальноюплощею94,5
кв.м;сарай«В-1»загальноюплощею59,5кв.м;туалет
«Є-1»загальноюплощею2,7кв.м;складпального«Г-1»
загальноюплощею17,3кв.м;будівляшахтногоколодязя
ізпожежноюводоймою«Д-1»загальноюплощею2,6кв.
м;складдезрозчинів«Ж-1»загальноюплощею24,7кв.м;
віварій«Б-1»загальноюплощею84,0кв.м;наружнийводо-
провід,наружнаканалізація,колонкадлянакачуванняводи

Волинськаобл.,
Рожищенський
р-н,м.Рожище,
вул.Гагаріна,50

Рожищенськарайонна
державналікарнявете-
ринарноїмедицини,код
заЄДРПОУ00692564

Державнаслужба
Українизпитань
безпечностіхарчових
продуктівтазахисту
споживачів

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Готель«Світязь»(будівляготелю)загальноюплощею
7896,4кв.м

Волинськаобл.,
м.Луцьк,вул.На-
бережна,4

ДП«Управліннясправа-
миФондудержавного
майнаУкраїни»,кодза
ЄДРПОУ39950170

Фонддержавного
майнаУкраїни

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Вбудовано-прибудованеприміщеннязагальноюплощею
656,6кв.м

Волинськаобл.,
м.Луцьк,проспект
президентаГру-
шевського,33

ДП«Управліннясправа-
миФондудержавного
майнаУкраїни»,кодза
ЄДРПОУ39950170

Фонддержавного
майнаУкраїни

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Готель«Лісовапісня»(будівляготелю)загальноюпло-
щею5774,7кв.м

Волинськаобл.,
м.Ковель,бульвар
ЛесіУкраїнки,12

ДП«Управліннясправа-
миФондудержавного
майнаУкраїни»,кодза
ЄДРПОУ39950170

Фонддержавного
майнаУкраїни

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Артсвердловина Волинськаобл.,
м.Володимир-
Волинський,
вул.Драгомано-
ва,38

ПрАТ«Луга»,
кодзаЄДРПОУ
05468096

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільського
господарства

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

Колишнєприміщеннябанку«Україна» Одеськаобл.,
Лиманськийр-н,
смтДоброслав,
вул.Централь-
на,45

УправлінняДержавної
казначейськоїслужби
УкраїниуЛиманському
районіОдеськоїоб-
ласті,кодзаЄДРПОУ
37984056

Державнаказначей-
ськаслужбаУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Будівляконтори-лабораторії Одеськаобл.,
м.Білгород-
Дністровський,
вул.Кочубинсько-
го,52-Б

ТДВ«ПМК-225»,кодза
ЄДРПОУ01039857

Регіональневідділення
ФондупоОдеській
таМиколаївськійоб-
ластях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Корпусмлину(літ.А)загальноюплощею636,7кв.м
(площазабудови751кв.м),якийупроцесіприватизації
неувійшовдостатутногокапіталуВАТ«Саратськийком-
бінатхлібопродуктів»,кодзаЄДРПОУ00955207

Одеськаобл.,
Саратськийр-н,
смтСарата,
вул.Мельнична,77

ТОВ«Курортстрой»,код
заЄДРПОУ32629330

Регіональневід-
діленняФондупо
ОдеськійтаМикола-
ївськійобластях

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Будівлягаражазагальноюплощею367кв.м Одеськаобл.,
Білгород-
Дністровський
р-н,с.Удобне,
комплексбудівель
таспоруд№2

Білгород-Дністровське
міжрайоннеуправління
водногогосподар-
ства,кодзаЄДРПОУ
21013142

Державнеагентство
воднихресурсів
України

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Нежитловіприміщення№101,102 м.Одеса,
вул.ОтаманаГоло-
ватого,62

ПАТ«Одеськийавто-
складальнийзавод»,код
заЄДРПОУ00231604

Регіональневід-
діленняФондупо
ОдеськійтаМикола-
ївськійобластях

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Будівля«Берлін» Миколаївськаобл.,
м.Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс,3

ДПНАЕК«Енергоатом»
поВП«Южно-Українська
АЕС»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Станціяенергокомплекс Миколаївськаобл.,
м.Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс,18

ДПНАЕК«Енергоатом»
поВП«Южно-Українська
АЕС»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

БудівлітаспорудибазиУМР Миколаївськаобл.,
м.Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс,22

ДПНАЕК«Енергоатом»
поВП«Южно-Українська
АЕС»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Базабудівельноїдільниці№6 Миколаївськаобл.,
м.Южноукраїнськ,
Гідрокомплекс,23

ДПНАЕК«Енергоатом»
поВП«Южно-Українська
АЕС»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Ковбаснийцехфабрики-кухні Миколаївськаобл.,
м.Южноукраїнськ,
Промисловиймай-
данчик,21а

ДПНАЕК«Енергоатом»
поВП«Южно-Українська
АЕС»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Асфальтово-бетоннийзавод Миколаївськаобл.,
м.Южноукраїнськ,
Проммайданчик,8

ДПНАЕК«Енергоатом»
поВП«Южно-Українська
АЕС»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Центральнийрозподільчийпунктбудівельноїбази Миколаївськаобл.,
м.Южноукраїнськ,
Проммайдан-
чик,22

ДПНАЕК«Енергоатом»
поВП«Южно-Українська
АЕС»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Домобудівельнийкомбінат(розширення) Миколаївськаобл.,
м.Южноукраїнськ,
Проммайдан-
чик,24

ДПНАЕК«Енергоатом»
поВП«Южно-Українська
АЕС»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Майстернявентзаготовок Миколаївськаобл.,
м.Южноукраїнськ,
Проммайдан-
чик,28

ДПНАЕК«Енергоатом»
поВП«Южно-Українська
АЕС»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Аргоно-кисневагазофікаційнастанція Миколаївськаобл.,
м.Южноукраїнськ,
Проммайдан-
чик,29

ДПНАЕК«Енергоатом»
поВП«Южно-Українська
АЕС»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Складкисневихбалонівтакарбідукальцію Миколаївськаобл.,
м.Южноукраїнськ,
Проммайдан-
чик,31

ДПНАЕК«Енергоатом»
поВП«Южно-Українська
АЕС»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Сховищезрідженогопропан-бутану Миколаївськаобл.,
м.Южноукраїнськ,
Проммайдан-
чик,32

ДПНАЕК«Енергоатом»
поВП«Южно-Українська
АЕС»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Майстерняхімічногопокриттязслужбово-побутовим
корпусом

Миколаївськаобл.,
м.Южноукраїнськ,
Проммайдан-
чик,38

ДПНАЕК«Енергоатом»
поВП«Южно-Українська
АЕС»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Нежитловабудівлязагальноюплощею2935,1кв.м Миколаївська
обл.,м.Миколаїв,
вул.Заводська,11

Миколаївськийокруж-
нийадміністративний
суд,кодзаЄДРПОУ
35356555

Державнасудоваад-
міністраціяУкраїни

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Адміністративнабудівля Миколаївськаобл.,
Миколаївський
р-н,селище
РадіснийСад,
вул.Миру,1

АТ«Радсад»,кодза
ЄДРПОУ00413989

Регіональневід-
діленняФондупо
ОдеськійтаМикола-
ївськійобластях

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Нежитловабудівляконтрольно-насіннєвоїлабораторіїз
допоміжнимибудівлямитаспорудами

Миколаївська
обл.,Єланецький
р-н,смтЄланець,
вул.Весняна(Що-
рса),7

Головнеуправління
Держпродспоживслужби
вМиколаївській
області,кодзаЄДРПОУ
40327023

Державнаслужба
Українизпитань
безпечностіхарчових
продуктівтазахисту
споживачів

НаказФондувід16.09.2019№929
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»
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Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Комплекснежитловихбудівельтаспоруд Миколаївськаобл.,
Веселинівський
р-н,смтВесели-
нове,вул.Сонячна
(Червоноармій-
ська),32

Головнеуправління
Держпродспоживслужби
вМиколаївській
області,кодзаЄДРПОУ
40327023

Державнаслужба
Українизпитань
безпечностіхарчових
продуктівтазахисту
споживачів

НаказФондувід16.09.2019№929
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Комплекснежитловихбудівельтаспоруд Миколаївськаобл.,
Казанківський
р-н,смтКазанка,
вул.Перемоги
(Леніна),2

Головнеуправління
Держпродспоживслужби
вМиколаївській
області,кодзаЄДРПОУ
40327023

Державнаслужба
Українизпитань
безпечностіхарчових
продуктівтазахисту
споживачів

НаказФондувід16.09.2019№929
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Нежитловеприміщення,загальноюплощею218,1кв.м Полтавськаобл.,
м.Гребінка,
вул.ЄвгенаГре-
бінки,72

Головнеуправлінняста-
тистикиуПолтавській
області,кодзаЄДРПОУ
02361892

Державнаслужба
статистикиУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля,загальноюплощею236,1кв.м Полтавськаобл.,
Глобинський
р-н,с.Кагамлик,
вул.Шевчен-
ка,17а

СТОВ«Пронозівське»
(ліквідовано)

Регіональневідді-
ленняФондупоПол-
тавськійтаСумській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля,загальноюплощею102,8кв.м Полтавськаобл.,
Глобинський
р-н,с.Опришки,
вул.Миру,50а

ПГСП«Колос»,кодза
ЄДРПОУ5423107

Регіональневідді-
ленняФондупоПол-
тавськійтаСумській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля Полтавськаобл.,
Козельщинський
р-н,с.Лутовинів-
ка,вул.Королен-
ка,74-В

ТОВ«Агропромислове
обєднання«Цукровик
Полтавщини»,кодза
ЄДРПОУ30811110

Регіональневідді-
ленняФондупоПол-
тавськійтаСумській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Прохідна Полтавськаобл.,
м.Полтава,
вул.Буровиків,6

ТОВ«Полтавський
ремонтно-механічний
завод»,кодза
ЄДРПОУ31966932

Регіональневідді-
ленняФондупоПол-
тавськійтаСумській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Гаражзоглядовоюямоюзагальноюплощею32,5кв.м Сумськаоб-
ласть,м.Шостка,
вул.Горького,14а

Головнеуправління
статистикиуСумській
області,кодза
ЄДРПОУ02362227

Державнаслужба
статистикиУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Гаражзагальноюплощею46,7кв.м Сумськаобласть,
м.Конотоп,пл.
Ярмаркова,12

Головнеуправління
статистикиуСумській
області,кодза
ЄДРПОУ02362227

Державнаслужба
статистикиУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Будівляклубубригади№2 Сумськаобласть,
Охтирськийра-
йон,с.Сосонка,
вул.Садова,1а

Відсутній Регіональневідді-
ленняФондупоПол-
тавськійтаСумській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Будівляїдальні Сумськаобласть,
Охтирськийрайон,
с.СтараІванівка,
вул.Решітька,4а

Відсутній Регіональневідді-
ленняФондупоПол-
тавськійтаСумській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Промтоварнийсклад Сумськаоб-
ласть,м.Ромни,
вул.Горького,122

ТОВ«Магістраль»,код
заЄДРПОУ31766001

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Магазин№3 Сумськаоб-
ласть,м.Ромни,
вул.Горького,122

ТОВ«Магістраль»,код
заЄДРПОУ31766001

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Кочегарка Сумськаоб-
ласть,м.Ромни,
вул.Горького,122

ТОВ«Магістраль»,код
заЄДРПОУ31766001

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Продовольчийсклад Сумськаоб-
ласть,м.Ромни,
вул.Горького,122

ТОВ«Магістраль»,код
заЄДРПОУ31766001

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Контора Сумськаоб-
ласть,м.Ромни,
вул.Горького,122

ТОВ«Магістраль»,код
заЄДРПОУ31766001

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни,
кодзаЄДРПОУ
37472062

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Загальнотоварнийсклад Сумськаоб-
ласть,м.Ромни,
вул.Горького,122

ТОВ«Магістраль»,код
заЄДРПОУ31766001

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Магазин№12 Сумськаобласть,
м.Ромни,вул.За-
лізнична,42

ТОВ«Магістраль»,код
заЄДРПОУ31766001

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Магазин№7 Сумськаоб-
ласть,м.Ромни,
вул.Прокопенка,
107-а

ТОВ«Магістраль»,код
заЄДРПОУ31766001

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Червонийкуточок Сумськаобл.,
м.Ромни,
вул.Горького,122

ТОВ«Магістраль»,код
заЄДРПОУ31766001

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягають
приватизаціїв2019році»

Гаражплощею105,4кв.м Сумськаобл.,
м.Глухів,
вул.Шевченка,13

Головнеуправління
статистикиуСумській
області,кодза
ЄДРПОУ02362227

Державнаслужба
статистикиУкраїни

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Гараж Сумськаобл.,
м.Буринь,площа
Першотравнева,
буд.28«Б»

Північно-східнийофіс
Держаудитслужби,код
заЄДРПОУ40478572

Державнааудитор-
ськаслужбаУкраїни

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Нежитловеприміщення,будинокшколяра(розмір
частки7/100)

Сумськаобл.,
смтНедригайлів,
вул.Вишнева,2

Північно-східнийофіс
Держаудитслужби,код
заЄДРПОУ40478572

Державнааудитор-
ськаслужбаУкраїни

НаказФондувід25.03.2019№298
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Адмінбудівляпілліт.«А-1» Сумськаобл.,
смтЯмпіль,
вул.Заводська,
10,приміщен-
ня51

Північно-східнийофіс
Держаудитслужби,код
заЄДРПОУ40478572

Державнааудитор-
ськаслужбаУкраїни

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Приміщенняколишньоїстоматполіклініки Сумськаобл.,
м.Охтирка,
вул.Київська,96

НГВУ«Охтирканафто-
газ»ПАТ«Укрнаф-
та»,кодзаЄДРПОУ
05398533

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Окремемайно,щонеувійшлодостатутногокапіталуАТ
«МОТОРСІЧ»укількостіп’ятсотсорокоднаодиниця,
асаме:
Будівлі,споруди,передавальнімережіукількості19
одиниць:
Будівляголовноговиробничогокорпусу,літ.А,загальна
площа4333,3кв.м,інв.№5К01506;Будівлякритого
складуготовоїпродукції,літ.Г,загальнаплоща1362кв.м,
інв.№5К02506;Будівляадміністративно-побутовогокор-
пусу,літ.Д-3,загальнаплоща629,8кв.м,інв.№5К03506;
Будівлямодулю,літ.Б-3,загальнаплоща3187,8кв.м,
інв.№5К04506;Вагон-будинок,літ.Щ,інв.№5К18506;
Вагон-будинок,літ.У,інв.№5К19506;Відкритастоянкана
30автомашинІІ,інв.№5К06506;Майданчикдлястоянки
будівельнихмеханізмівІІІ,інв.№5К07506;Майданчикдля
будівельнихматеріалів№16,інв.№5К12506;Паркани
№1,№19,інв.№5К14506;ЗамощенняІ,інв.№5К16506;
Будівлякомпресорноїстанції,літ.Ж,загальнаплоща
210,4кв.м,інв.№5К22506;Будівляскладу,літ.С1,
загальнаплоща38,7кв.м,інв.№БК00012;Огорожа
дерев’яна,інв.№БК00014;Ворота№18,інв.№БК00015;
внутрішньоплощаднімережісигналізації,інв.№5П04506;
внутрішньоплощадніелектробази,інв.№5П05506;На-
ружнімережігазопроводу,інв.№5П06506;Водопідігрівач,
інв.№БП00167

Сумськаобласть,
м.Лебедин,
вул.Грушева,18

АТ«МОТОРСІЧ»,кодза
ЄДРПОУ14307794

Регіональневід-
діленняФондупо
Дніпропетровській,
Запорізькійта
Кіровоградськійоб-
ластях

НаказФондувід16.09.2019№929
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Силовімашиниукількості21одиниця:
інв.№5312469;інв.№5319821;інв.№5324767;
інв.№5327766;інв.№5327865;інв.№5329829;
інв.№5329848;інв.№5329854;інв.№5329904;
інв.№5329908;інв.№5329924;інв.№5А01789;
інв.№5А01790;інв.№5А01850;інв.№5С10524;
інв.№5С10525;інв.№5С10526;інв.№Б000077;
інв.№Б000168;реєстраційнийномер1281УК
інв.№5900001;реєстраційнийномер2700УК,
інв.№5900002;

Робочімашиниукількості345одиниць:
інв.№5334221;інв.№5000003;інв.№5001436;
інв.№5002578;інв.№5010521;інв.№5018969;
інв.№5023722;інв.№5023782;інв.№5023801;
інв.№5023903;інв.№5023981;інв.№5023999;
інв.№5024620;інв.№5024723;інв.№5024905;
інв.№5025718;інв.№5026687;інв.№5026698;
інв.№5026771;інв.№5026858;інв.№5026859;
інв.№5026908;інв.№5027643;інв.№5028668;
інв.№5028858;інв.№5028870;інв.№5211492;
інв.№5211509;інв.№5211608;інв.№5211711;
інв.№5211740;інв.№5211824;інв.№5212463;
інв.№5212540;інв.№5213126;інв.№5213219;
інв.№5213541;інв.№5213647;інв.№5214321;
інв.№5214355;інв.№5231036;інв.№5231094;
інв.№5231270;інв.№5231480;інв.№5231482;
інв.№5231720;інв.№5231772;інв.№5231878;
інв.№5231879;інв.№5232006;інв.№5232118;
інв.№5232213;інв.№5232214;інв.№5241219;
інв.№5241599;інв.№5241600;інв.№5241613;
інв.№5251158;інв.№5251895;інв.№5251896;
інв.№5251976;інв.№5252065;інв.№5252120;
інв.№5252219;інв.№5252225;інв.№5252291;
інв.№5252619;інв.№5252625;інв.№5261111;
інв.№5261142;інв.№5271327;інв.№5271498;
інв.№5271601;інв.№5271944;інв.№5272016;
інв.№5272183;інв.№5272196;інв.№5273226;
інв.№5273228;інв.№5273266;інв.№5301418;
інв.№5308293;інв.№5308315;інв.№5308570;
інв.№5308620;інв.№5310750;інв.№5317830;
інв.№5321091;інв.№5321284;інв.№5321285;
інв.№5321286;інв.№5321291;інв.№5321292;
інв.№5321293;інв.№5321659;інв.№5321661;
інв.№5321876;інв.№5321996;інв.№5322178;
інв.№5322179;інв.№5322436;інв.№5324472;
інв.№5324945;інв.№5325677;інв.№5325678;
інв.№5325713;інв.№5325714;інв.№5326384;
інв.№5326853;інв.№5326896;інв.№5326915;
інв.№5327404;інв.№5327866;інв.№5327869;
інв.№5327870;інв.№5327937;інв.№5328069;
інв.№5328078;інв.№5328079;інв.№5328080;
інв.№5328081;інв.№5328182;інв.№5328212;
інв.№5328213;інв.№5328217;інв.№5328218;
інв.№5328241;інв.№5328242;інв.№5328279;
інв.№5328285;інв.№5328405;інв.№5328549;
інв.№5328550;інв.№5329100;інв.№5329101;
інв.№5329105;інв.№5329777;інв.№5329778;
інв.№5329779;інв.№5329796;інв.№5329801;
інв.№5329802;інв.№5329820;інв.№5329821;
інв.№5329824;інв.№5329826;інв.№5329827;
інв.№5329830;інв.№5329831;інв.№5329835;
інв.№5329836;інв.№5329837;інв.№5329838;
інв.№5329839;інв.№5329851;інв.№5329852;
інв.№5329853;інв.№5329866;інв.№5329867;
інв.№5329881;інв.№5329898;інв.№5329899;
інв.№5329906;інв.№5329909;інв.№5329916;
інв.№5329920;інв.№5329921;інв.№5329922;
інв.№5329923;інв.№5329932;інв.№5329935;
інв.№5329936;інв.№5329938;інв.№5329939;
інв.№5329940;інв.№5329941;інв.№5329942;
інв.№5329943;інв.№5329944;інв.№5329945;
інв.№5329946;інв.№5329947;інв.№5329948;
інв.№5329950;інв.№5331564;інв.№5332347;
інв.№5333219;інв.№5334454;інв.№5334699;
інв.№5334868;інв.№5334869;інв.№5700006;
інв.№5А00104;інв.№5А00428;інв.№5А00556;
інв.№5А00700;інв.№5А00962;інв.№5А01203;
інв.№5А01252;інв.№5А01451;інв.№5А01678;
інв.№5А01722;інв.№5А01723;інв.№5А01726;
інв.№5А01791;інв.№5А01792;інв.№5А01808;
інв.№5А01809;інв.№5А01810;інв.№5А01811;
інв.№5А01826;інв.№5А01839;інв.№5А01840;
інв.№5Д00484;інв.№5Д00601;інв.№5Д00646;
інв.№5Д00716;інв.№5Д00798;інв.№5Д00822;
інв.№5Д01011;інв.№5Д01050;інв.№5Д01104;
інв.№5Д01219;інв.№5Д01247;інв.№5Д01316;
інв.№5Д01457;інв.№5Д01491;інв.№5Д01493;
інв.№5И00143;інв.№5И10529;інв.№5И11402;
інв.№5И16516;інв.№5И18967;інв.№5И22248;
інв.№5И23161;інв.№5И23579;інв.№5И38442;
інв.№5С05853;інв.№5С07291;інв.№5С10520;
інв.№5С10522;інв.№5С10523;інв.№5С10527;
інв.№5С10528;інв.№5С10529;інв.№5С10530;
інв.№5С10632;інв.№5С10722;інв.№5С10723;
інв.№5Т00243;інв.№5Т00366;інв.№5Т00367;
інв.№5Т00391;інв.№5Т00433;інв.№5Т00898;
інв.№5Т01267;інв.№5Т01354;інв.№5Т01356;
інв.№5Т01512;інв.№5Т01519;інв.№5Т01520;
інв.№5Т01599;інв.№5Т01600;інв.№5Т01601;
інв.№Б000041;інв.№Б000060;інв.№Б000063;
інв.№Б000065;інв.№Б000081;інв.№Б000085;
інв.№Б000090;інв.№Б000091;інв.№Б000097;
інв.№Б000099;інв.№Б000100;інв.№Б000102;
інв.№Б000103;інв.№Б000104;інв.№Б000105;
інв.№Б000106;інв.№Б000108;інв.№Б000109;
інв.№Б000110;інв.№Б000112;інв.№Б000113;
інв.№Б000115;інв.№Б000116;інв.№Б000117;
інв.№Б000118;інв.№Б000120;інв.№Б000121;
інв.№Б000122;інв.№Б000123;інв.№Б000124;
інв.№Б000125;інв.№Б000126;інв.№Б000130;
інв.№Б000131;інв.№Б000135;інв.№Б000137;
інв.№Б000139;інв.№Б000140;інв.№Б000141;
інв.№Б000143;інв.№Б000144;інв.№Б000145;
інв.№Б000147;інв.№Б000152;інв.№Б000153;
інв.№Б000156;інв.№Б000157;інв.№Б000159;
інв.№Б000161;інв.№Б000164;інв.№Б000165;
інв.№Б000166;інв.№Б000169;інв.№Б000174;
інв.№Б000178;інв.№Б000179;інв.№Б000180;
інв.№Б000181;інв.№Б000185;інв.№Б000187;
інв.№Б000188;інв.№Б000189;інв.№Б000190;
інв.№Б000196;інв.№Б000197;інв.№Б000199;
інв.№Б000203;інв.№Б000204;інв.№Б000208;
інв.№Б000209;інв.№Б000210;інв.№Б000213;
інв.№Б000216;інв.№Б000221;інв.№Б000222;
інв.№Б000226;інв.№Б000234;інв.№Б000244;
інв.№Б000269;інв.№Б000290;інв.№Б000321;

Вимірювальніпристроїукількості44одиниці:
інв.№5329882;інв.№5329883;інв.№5329884;
інв.№5329885;інв.№5329886;інв.№5329887;
інв.№5329888;інв.№5329889;інв.№5329890;
інв.№5329891;інв.№5329892;інв.№5329893;
інв.№5329894;інв.№5329895;інв.№5329896;
інв.№5329897;інв.№5329910;інв.№5329912;
інв.№5329925;інв.№5И00595;інв.№5И05652;
інв.№5И08096;інв.№5И08193;інв.№5И08472;
інв.№5И08643;інв.№5И08768;інв.№5И08913;
інв.№5И08915;інв.№5И11865;інв.№5И13200;
інв.№5И14189;інв.№5И14520;інв.№5И14660;
інв.№5И14661;інв.№5И15207;інв.№5И15772;
інв.№5И16397;інв.№5И18953;інв.№5И21680;
інв.№7001424;інв.№7001586;інв.№7И00894;
інв.№Б000055;інв.№Б000160;

Обчислювальнатехнікаукількості9одиниць:
інв.№5В18965;інв.№5ВТ0587;інв.№5И04846;
інв.№5И11569;інв.№5И21497;інв.№5И21498;
інв.№5И21499;інв.№5И21500;інв.№5И21582;
Транспортнізасобиукількості14одиниць:ре-
єстраційний№02868СА,інв.№5903001;реє-
страційний№02869САінв.№5905001;реєстра-
ційний№01367СВінв.№5905002;реєстрацій-
ний№01366СВінв.№5905004;реєстраційний
№01853СВінв.№5905005;реєстраційний№01369СВ
інв.№5905010;реєстраційний№3424СДінв.№5905014;
реєстраційний№3423СДінв.№5905015;реє-
страційний№ВМ4872ААінв.№Б902215;реєстра-
ційний№01187СВінв.№Б903216;реєстрацій-
ний№02866САінв.№Б905020;реєстраційний
№02867САінв.№Б905023;реєстраційний№01368СВ
інв.№Б905146;реєстраційний№ВМ4873АА
інв.№Б905211;
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Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Виробничийінвентарукількості38одиниці:
інв.№5034770;інв.№5034771;інв.№5034772;
інв.№5034773;інв.№5034774;інв.№5034787;
інв.№5034788;інв.№5036280;інв.№5036281;
інв.№5036282;інв.№5036283;інв.№5036284;
інв.№5036285;інв.№5036286;інв.№5036287;
інв.№5036288;інв.№5036289;інв.№5328825;
інв.№5328826;інв.№5328827;інв.№5328828;
інв.№5328842;інв.№5328843;інв.№5329227;
інв.№5329780;інв.№5329783;інв.№5329784;
інв.№5905012;інв.№7334865;інв.№7334866;
інв.№Б000154;інв.№Б000202;інв.№Б000235;
інв.№Б000297;інв.№Б000302;інв.№Б000303;
інв.№Б000304;інв.№Б000369;

Господарськийінвентарукількості51одиниця:
інв.№5036202;інв.№5036203;інв.№5036204;
інв.№5036205;інв.№5036206;інв.№5036207;
інв.№5036208;інв.№5036209;інв.№5036210;
інв.№5036211;інв.№5036212;інв.№5036213;
інв.№5038362;інв.№5038363;інв.№5038364;
інв.№5040253;інв.№5040289;інв.№5040290;
інв.№5040291;інв.№5040292;інв.№5040461;
інв.№5040462;інв.№5040463;інв.№5329785;
інв.№5329786;інв.№5329788;інв.№5329789;
інв.№5329790;інв.№5329791;інв.№5329792;
інв.№5329793;інв.№5329794;інв.№5329795;
інв.№5329855;інв.№5329856;інв.№5329857;
інв.№5329858;інв.№5329859;інв.№5329860;
інв.№5329868;інв.№5329870;інв.№5329871;
інв.№5329873;інв.№5329874;інв.№5329877;
інв.№5329878;інв.№5329879;інв.№5329933;
інв.№5329934;інв.№5329937;інв.№Б000134

Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Будівлямедпункту,загальноюплощею63,6кв.м Рівненськаоб-
ласть,м.Дубно,
вул.Грушевсько-
го,184

ПрАТ«ДакорВест»,код
заЄДРПОУ03118357

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Будівлякотельнізагальноюплощею56,7кв.м Рівненськаоб-
ласть,м.Здолбу-
нів,вул.Кутузо-
ва,18

ТзОВ«Пересувна
механізованаколона
№63»,кодзаЄДРПОУ
01273421

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Будівлясаунитаїдальнізагальноюплощею287,8кв.м Рівненськаоб-
ласть,Здолбунів-
ськийр-н,смтМі-
зоч,вул.Острозь-
ка,1

ТзОВ«ЗдолбунівРай-
агрохім»кодзаЄДРПОУ
05490523

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Будівляпрохідноїзагальноюплощею17,8кв.м Рівненськаоб-
ласть,Зарічнен-
ськийр-н,с.Мут-
виця,вул.Цен-
тральна,5

ВАТ«Зарічненський
Агротехсервіс»,кодза
ЄДРПОУ00906670

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Будівлястоловоїзагальноюплощею472,5кв.м Рівненськаобласть,
Радивилівський
р-н,с.Пустоіванне,
вул.Першотравне-
ва,28а

ПАТ«Дубноцукор»,код
заЄДРПОУ00372753

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля,склад-магазин,загальноюплощею
125,7кв.м

Рівненськаоб-
ласть,м.Дубно,
пров.Централь-
ний,9

ПАТ«Дубноцукор»,код
заЄДРПОУ00372753

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

БудівлякорівникадляВРХна50голівзагальноюпло-
щею1280,1кв.м,щонеувійшладостатутногокапіталу
ВАТ«Рівненськийзаводвисоковольтноїапаратури»

Рівненськаоб-
ласть,Острозький
р-н,с.Слобідка,
вул.МалаСлобід-
ка,60

Відсутній Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Будівляїдальнізагальноюплощею147,6кв.м,щоне
увійшладостатутногокапіталуКСП«Білашівське»

Рівненськаоб-
ласть,Здолбу-
нівськийр-н,
с.Білашів,вул.І.
Франка,5

Відсутній Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Базадільниці№10ускладі:виробничо-побутовий
корпусА-2,загальноюплощею369,1кв.м;складиБ-1,
загальноюплощею396,6кв.м;виробничиймайданчик
№1(змощення)загальноюплощею570,0кв.м;ви-
робничиймайданчик№2(змощення)загальноюпло-
щею1097,1кв.м,огорожа(№1,№4,№5)–78,0м
п.;ворота(№2)–6,0мп.;ворота(№3)–6,0мп.

Рівненськаобл.,
Володимирецький
р-н,с.СтараРа-
фалівка,вул.При-
міська,1

ВП«РівненськаАЕС»
ДП«НАЕК«Енергоа-
том»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

ПриміщенняпозборутариГ-1загальноюплощею
511,7кв.м;вимощеннябетонне,асфальтобетоннеза-
гальноюплощею1477,0кв.м

Рівненськаобл.,
м.Вараш,вул.Ко-
мунальна,5

ВП«РівненськаАЕС»
ДП«НАЕК«Енергоа-
том»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Картоплесховищеускладі:КартоплесховищеД-1за-
гальноюплощею1092,5кв.м;навісд1загальноюпло-
щею71,0кв.м;навісд2загальноюплощею77,0кв.м;
підпірнастінкад335,0кв.м;вимощеннябетонне,
асфальтобетонне3958,0кв.м;складЕ-1загальною
площею77,0кв.м

Рівненськаобл.,
м.Вараш,вул.Ко-
мунальна,5

ВП«РівненськаАЕС»
ДП«НАЕК«Енергоа-
том»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Площадкадлязберіганнятари(бетоннепокриття)за-
гальноюплощею1996кв.м,огорожа№5–222,67мп.;
ворота№6–5,0мп.

Рівненськаобл.,
м.Вараш,вул.Ко-
мунальна,5

ВП«РівненськаАЕС»
ДП«НАЕК«Енергоа-
том»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Базадільниці№11,ускладі:виробничо-побутовий
корпусА-ІІзагальноюплощею498,4кв.м;промислова
будівляБ-1загальноюплощею65,8кв.м;складиВ-1за-
гальноюплощею396,4кв.м;навісГ-1загальноюплощею
206,8кв.м;виробничиймайданчикІ(замощення)за-
гальноюплощею1124,0кв.м,огорожа(№1,№1’,№3,
№4)–109,4мп.;воротазхвірткою(№2)–5,4мп.

Рівненськаобл.,
Володимирецький
р-н,с.СтараРа-
фалівка,вул.При-
міська,2

ВП«РівненськаАЕС»
ДП«НАЕК«Енергоа-
том»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід25.03.2019№298
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Будівлятрансформаторноїпідстанціїзагальноюплощею
40,5кв.м

Рівненськаобл.,
Корецькийр-н,
м.Корець,вул.Ки-
ївська,200

КорецькеВАТРТО
«Агротехсервіс»,кодза
ЄДРПОУ03760316

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід05.04.2019№332
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Будівлятрансформаторноїстанціїзагальноюплощею
42,9кв.м,щонеувійшладостатутногокапіталуВАТ
«ДубровицькеВО«Райагротехсервіс»

Рівненськаобл.,
м.Дубровиця,
вул.Гагаріна,88

Відсутній Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

БудівлякотельніК-2загальноюплощею1016,9кв.м м.Рівне,вул.Київ-
ська,106

ДПНВО«Потенціал-
Еко»,кодзаЄДРПОУ
22555721

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

БудівляГРП«Л-1»загальноюплощею54,2кв.м м.Рівне,вул.Київ-
ська,106

ДПНВО«Потенціал-
Еко»,кодзаЄДРПОУ
22555721

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Будівляїдальні«Б-2»загальноюплощею1812,6кв.м м.Рівне,вул.Київ-
ська,106

ДПНВО«Потенціал-
Еко»,кодзаЄДРПОУ
22555721

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Будівлявиробничогокорпусузадміністративно-
побутовимиприміщеннями«А-6»загальноюплощею
11368,40кв.м

м.Рівне,вул.Київ-
ська,106

ДПНВО«Потенціал-
Еко»,кодзаЄДРПОУ
22555721

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Будівляпрохідної«П-1»загальноюплощею9,2кв.м м.Рівне,вул.Київ-
ська,106

ДПНВО«Потенціал-
Еко»,кодзаЄДРПОУ
22555721

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Будівляпіноутворювачазскладом«Г-1»загальноюпло-
щею148,5кв.м

м.Рівне,вул.Київ-
ська,106

ДПНВО«Потенціал-
Еко»,кодзаЄДРПОУ
22555721

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Будівляскладурідкихматеріалів«Н-1»загальноюпло-
щею33,2кв.м

м.Рівне,вул.Київ-
ська,106

ДПНВО«Потенціал-
Еко»,кодзаЄДРПОУ
22555721

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Комплексбудівельтаспорудмазутонасосногогосподар-
ства«М-1»,«2М-1»загальноюплощею337,4кв.м

м.Рівне,вул.Київ-
ська,106

ДПНВО«Потенціал-
Еко»,кодзаЄДРПОУ
22555721

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Будиноквідпочинкузагальноюплощею66,3кв.м Рівненськаобл.,
Володимирецький
р-н,смтВолоди-
мирець,вул.Лісо-
ваполяна,18/1

Відсутній Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Будиноквідпочинкузагальноюплощею62,9кв.м Рівненськаобл.,
Володимирецький
р-н,смтВолоди-
мирець,вул.Лісо-
ваполяна,18/2

Відсутній Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Будівлястолярногоцеху(РБУ)«С-2»загальноюплощею
1211,7кв.м

м.Рівне,вул.Київ-
ська,106

ДПНВО«Потенціал-
Еко»,кодзаЄДРПОУ

22555721

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід16.09.2019№929
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Будівліколишньоїартсвердловини Житомирська
обл.,м.Малин,
вул.Українських
Повстанців,40

ДП«ПМК–158»ВАТ
«Житомирводбуд»,код
заЄДРПОУ01036833

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Приміщенняїдальні Житомирська
обл.,м.Баранівка,
вул.Звягельська,
118

Відсутній Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Приміщеннямагазину Житомирська
обл.,м.Баранівка,
вул.Звягельська,
118

Відсутній Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Будівлякотельні м.Житомир,
вул.Під’їздна,22

ПрАТ«Житомирський
консервнийзавод»,код
заЄДРПОУ05528125

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Вбиральня м.Житомир,
вул.Під’їздна,22

ПрАТ«Житомирський
консервнийзавод»,код
заЄДРПОУ05528125

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Лініяповиробництвублоківстінпідвалів м.Житомир,
вул.Фастівська,
11а

ПрАТ«Фірма«Житоми-
рінвест»,кодзаЄДРПОУ
01272640

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Заглибленийсклад Житомирська
обл.,м.Бердичів,
вул.Мучна,2

ТОВ«Бердичівзер-
нопродукт»,кодза
ЄДРПОУ33767410–
зберігач

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Нежитловабудівляколишньоїїдальні Житомирськаобл.,
Олевськийр-н,
смтНовоозерянка,
вул.Заводська,1

ВАТ«Озерянськийком-
бінатзалізобетоннихі
гідротехнічнихконструк-
цій»,кодзаЄДРПОУ
1033444

Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Нежитловіприміщеннямагазинутаскладу Житомирськаобл.,
Попільнянський
р-н,селищеКор-
нинське,вул.Сла-
ви,1

Відсутній Регіональневідділен-
няФондупоРівнен-
ськійтаЖитомирській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Будівлітеплиці Житомирськаобл.,
м.Новоград-
Волинський,
вул.Ушакова,44

Новоград-Волинська
районнадержавнаадмі-
ністраціяЖитомирської
області,кодзаЄДРПОУ
04053654

Новоград-Волинська
районнадержавна
адміністраціяЖито-
мирськоїобласті

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»

Будівлянавісу Житомирськаобл.,
м.Новоград-
Волинський,
вул.Відроджен-
ня,6а

Новоград-Волинська
районнадержавнаадмі-
ністраціяЖитомирської
області,кодзаЄДРПОУ
04053654

Новоград-Волинська
районнадержавна
адміністраціяЖито-
мирськоїобласті

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»

Будівлякотельні№257 Житомирськаобл.,
м.Новоград-
Волинський,
вул.Ушакова,44А

Новоград-Волинська
районнадержавнаадмі-
ністраціяЖитомирської
області,кодзаЄДРПОУ
04053654

Новоград-Волинська
районнадержавна
адміністраціяЖито-
мирськоїобласті

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Будинокмисливця–будинок№1(інв.№100386) Житомирськаобл.,
Радомишльський
р-н,територія
Вишевицької
сільськоїради(за
межаминаселених
пунктів),Іршанське
лісництво,квартал
115,виділ1

ДП«Малинськелісове
господарство»,кодза
ЄДРПОУ13551546

Державнеагентство
лісовихресурсів
України

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Будівлямагазину«Дарилісів»площею473,4кв.м м.Житомир,про-
спектМиру,69

Державнепідприємство
«Житомирськелісове
господарство»,кодза
ЄДРПОУ22050949

Державнеагентство
лісовихресурсів
України

НаказФондувід16.09.2019№929
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Нежитловабудівля Житомирськаобл.,
Ємільчинський
р-н,с.Бараші,
вул.ВасиляШев-
чука,4

Головнетериторіальне
управлінняюстиціїуЖи-
томирськійобласті,код
заЄДРПОУ34900660

Регіональневід-
діленняФондупо
РівненськійтаЖито-
мирськійобластях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

ЗалізничнаколіявідстанціїКуряжінв.№163
Реєстровийномер:05471230.1.АААЖБЖ415

Харківськаобл.,
Дергачівськийр-н,
с.Подвірки

ПрАТ«Харківська
ТЕЦ-5»,кодзаЄДРПОУ
05471230

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Підземнийскладготовоїпродукціїзінженерноюінфра-
структуроюзагальноюплощею18306,8кв.м

Харківськаобл.,
Валківськийр-н,
смтКов’яги,
вул.Заводська,9а

Відсутній Регіональневід-
діленняФондупо
Харківській,Доне-
цькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід25.03.2019№298
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Будівлятелефонноїстанціїліт.А-1загальноюплощею
91,9кв.м

Донецькаобл.,
Великоновосілків-
ськийр-н,селище
Урожайне,вул.По-
штова,буд.1

ПАТ«МАКСТРОЙ»,код
заЄДРПОУ05394759

Регіональневід-
діленняФондупо
Харківській,Доне-
цькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Нежитловабудівляскладуліт.Г-1площею80,6кв.мта
нежитловабудівляскладуліт.Д-1площею178,1кв.м,
загальноюплощею258,7кв.м

м.Харків,провулок
Кузнечний,4/6

ДП«Харківський
науково-дослідний
інституткомплексної
автоматизації»

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід16.08.2019№825
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Нежитловабудівляохорониліт.З-1
загальноюплощею9кв.м

м.Харків,провулок
Кузнечний,4/6

ДП«Харківський
науково-дослідний
інституткомплексної
автоматизації»

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід16.08.2019№825
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»
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Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Пунктпопереробцісільськогосподарськоїпродукціїза-
гальноюплощею447,9кв.м

Харківськаобл.,
Харківськийр-н,
смтКоротич,
вул.Низова,76

ПрАТ«Харківська
ТЕЦ-5»,кодзаЄДРПОУ
05471230

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід16.09.2019№929
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Нежитловабудівляліт.А-1(водонапірнабашта)загаль-
ноюплощею9,6кв.м

Харківськаобл.,
Дергачівський
р-н,с.Подвірки,
вул.Набереж-
на,15

ПрАТ«Харківська
ТЕЦ-5»,кодзаЄДРПОУ
05471230

Міністерствоенер-
гетикитавугільної
промисловості
України

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Магазинзагальноюплощею540,2кв.м Харківськаобл.,
Дергачівськийр-н,
смт.Солоницівка,
вул.Заводська,1

Відсутній Регіональневід-
діленняФондупо
Харківській,Доне-
цькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Ліфт Харківськаобл.,
Дергачівськийр-н,
смт.Солоницівка,
вул.Заводська,1

Відсутній Регіональневід-
діленняФондупо
Харківській,Доне-
цькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Нежитловабудівлямагазинуліт.«А»загальноюплощею
159,8кв.м

Харківськаобл.,
Куп’янськийр-н,
с.Вишнівка,
вул.Централь-
на,103

Відсутній Регіональневід-
діленняФондупо
Харківській,Доне-
цькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Магазинліт.«А-1»зприбудовоюліт.«А1-1»загальною
площею115,1кв.м

Харківськаобл.,
Золочівськийр-н,
селищеКалинове
(Жовтневе),май-
данКонституції
(площаЖовтне-
ва),3

ПАТ«Жовтневе»,кодза
ЄДРПОУ00488912

Регіональневід-
діленняФондупо
Харківській,Доне-
цькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Нежитловабудівля(кооперативналавка)загальною
площею48.3кв.м

Харківськаобл.,
Богодухівський
р-н,с.Іванівка,
вул.Приїзжа,6

ПрАТ«Ульяновське»,код
заЄДРПОУ00387097

Регіональневід-
діленняФондупо
Харківській,Доне-
цькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Нежитловіприміщеннязагальноюплощею319,0кв.м
(1поверху№№2-1÷2-9площею109,4кв.м,2поверху
№№2-10÷2-29площею209,6кв.м)таґанока1вне-
житловійбудівліліт.А-2

Харківськаобл.,
Зміївськийр-н,
с.Першотравневе,
площаЦентраль-
на,3-а

ПрАТ«Племіннийза-
вод«Червонийвеле-
тень»,кодзаЄДРПОУ
00486770

Регіональневід-
діленняФондупо
Харківській,Доне-
цькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Комплекс(передавальнийрадіоцентр) Донецькаобл.,
м.Маріуполь,про-
спектНахімова,13

Державнепідприєм-
ство«Маріупольський
морськийторговельний
порт»,кодза
ЄДРПОУ01125755

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Будівлянежитлова(склад) Донецькаобл.,
м.Маріуполь,
вул.Лавицько-
го,10-б

Державнепідприєм-
ство«Маріупольський
морськийторговельний
порт»,кодза
ЄДРПОУ01125755

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Будівля,будинокшипчандлерськогопункту Донецькаобл.,
м.Маріуполь,про-
спектЛуніна,99

Державнепідприєм-
ство«Маріупольський
морськийторговельний
порт»,кодза
ЄДРПОУ01125755

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФонду
від27.12.2018№1637«Прозатвер-
дженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»(іззмінами)»

Будівлянежитлова Донецькаобл.,
м.Маріуполь,
вул.ЛасковаП.
А.,2А

Державнепідприєм-
ство«Маріупольський
морськийторговельний
порт»,кодза
ЄДРПОУ01125755

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Будівлянежитлова Донецькаобл.,
м.Маріуполь,
вул.Набережна,7

Державнепідприєм-
ство«Маріупольський
морськийторговельний
порт»,кодза
ЄДРПОУ01125755

Міністерствоінфра-
структуриУкраїни

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Нежитловібудівлігаражів Донецькаобласть,
м.Слов’янськ,
вул.Центральна,3

Національнийбанк
України,кодзаЄДРПОУ
00032106

Національнийбанк
України

НаказФондувід16.08.2019№825
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Будівлягаражу Донецькаобл.,
м.Костянтинів-
ка,вул.Шевчен-
ка,219

Національнийбанк
України,кодзаЄДРПОУ
00032106

Національнийбанк
України

НаказФондувід16.08.2019№825
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Водопод’ємнаустановкаВУ-10-304 Луганськаобласть,
смтНовоайдар,
вул.Великийшлях

ВАТ«Новоайдарська
птахофабрика»,кодза
ЄДРПОУ00851488

Регіональневід-
діленняФондупо
Харківській,Доне-
цькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Павільйон Луганськаобласть,
смтНовоайдар,
вул.Великий
шлях,170-в

ВАТ«Новоайдарська
птахофабрика»,кодза
ЄДРПОУ00851488

Регіональневід-
діленняФондупо
Харківській,Доне-
цькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Нежитловабудівлячервоногокутка Луганськаобл.,
м.Сєвєродонецьк,
вул.Силікатна,
10-ф

КП«Сєвєродонецький
комбінатбудівельних
матеріалівтаконструк-
цій»,кодзаЄДРПОУ
01235811

Регіональневід-
діленняФондупо
Харківській,Доне-
цькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Громадськийбудинок–будівляшколи(колишньої),
щонеувійшовдостатутногокапіталуКП«Сєвєродо-
нецькийкомбінатбудівельнихматеріалівтаконструк-
цій»,кодзаЄДРПОУ01235811

Луганськаобл.,
м.Сєвєродонецьк,
вул.Силікатна,
10-ш

КП«Сєвєродонецький
комбінатбудівельних
матеріалівтаконструк-
цій»,кодзаЄДРПОУ
01235811

Регіональневід-
діленняФондупо
Харківській,Доне-
цькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

АвтомобільЗАЗ-LANOS(р/нВВ4400СВ) Луганськаобл.,
м.Сєвєродонецьк,
вул.Партизан-
ська,12

УправлінняДержавної
міграційноїслужби
УкраїнивЛуганськійоб-
ласті,кодза
ЄДРПОУ37851432

Державнаміграційна
службаУкраїни

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»

Нежитловібудівліускладі:гаражВ,загальноюпло-
щею–33,9кв.м;гаражБ,загальноюплощею–62,7
кв.м

Луганськаобл.,
м.Кремінна,
вул.Банкова,3

УправлінняДержавної
казначейськоїслужби
УкраїнивКремінському
районіЛуганськоїоб-
ласті,кодзаЄДРПОУ
37796309

Державнаказначей-
ськаслужбаУкраїни

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області,  
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Гараж Херсонськаобл.,
м.Каховка,га-
ражнетовариство
«Сигнал»,гараж
553

УправлінняДержавної
казначейськоїслужби
УкраїниуКаховсько-
мурайоніХерсонської
області

Державна
казначейськаслужба
України

НаказФондувід25.03.2019
№298«Провнесеннязміндонаказу
Фондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватиза-
ціїв2019році»

Гараж Херсонськаобл.,
м.Каховка,га-
ражнетовариство
«Аеропорт»,га-
раж476

УправлінняДержавної
казначейськоїслужби
УкраїниуКаховсько-
мурайоніХерсонської
області

Державна
казначейськаслужба
України

НаказФондувід25.03.2019
№298«Провнесеннязміндонаказу
Фондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватиза-
ціїв2019році»

Гараж(літ.А)загальноюплощею305,6кв.м Херсонськаобл.,
Олешківськийр-н,
с.ВеликіКопані,
вул.Соборна(Ле-
ніна),3а

Державнепідприємство
«Великокопанівськелі-
сомисливськегосподар-
ство»,кодзаЄДРПОУ
00993277

Державнеагентство
лісовихресурсів
України

НаказФондувід27.05.2019№504
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назва
балансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Будівляколишньогонедіючогодитячогосадка Херсонськаобл.,
Олешківськийр-н,
с.ВеликіКопані,
вул.Соборна(Ле-
ніна),3

Державнепідприємство
«Великокопанівськелі-
сомисливськегосподар-
ство»,кодзаЄДРПОУ
00993277

Державнеагентство
лісовихресурсів

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Комплексспорудпідсобногогосподарства«Вербка»
(теплиці)

Херсонськаобл.,
Голопристанський
р-н,с.Виноград-
не,вул.Шаб-
ська,52

ПАТ«Херсонвод-
буд»,кодзаЄДРПОУ
01036483

Регіональневід-
діленняФондув
Херсонськійоб-
ласті,Автономній
РеспубліціКримта
м.Севастополі

НаказФондувід02.07.2019№644
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Котедж(літ.В) Херсонськаобл.,
Генічеськийр-н,
с.ГенічеськаГірка,
вул.Набереж-
на,32

Національнийбанк
України,кодза
ЄДРПОУ00032106

Національнийбанк
України

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»
(іззмінами)»

Нежитловіприміщеннязагальноюплощею1056,7
кв.м(втомучислі:нежитловіприміщеннязагальною
площею243,5кв.мнапершомуповерсі,другийпо-
верхзагальноюплощею402,3кв.мтатретійпо-
верхзагальноюплощею410,9кв.м)триповерхової
будівліремонтно-механічноїмайстерні(реєстровий
№01034707.5ФННМЯЕ002)таскладськіпримі-
щеннязагальноюплощею307,2кв.м(реєстровий
№01034707.5ФННМЯЕ004)

м.Херсон,вул.Ви-
шнева,60

Олешківськеміжрайон-
неуправлінняводного
господарства,кодза
ЄДРПОУ01034707

Державнеагентство
воднихресурсів
України

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Нежитловабудівляколишньоїкотельнізагальноюпло-
щею706,8м2

м.Київвул.
Глибочицька,44,
літераЄ

ПрАТ«Зеніт-Сервіс»,
кодзаЄДРПОУ
30438313

Регіональневідділення
Фондупом.Києву

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Складзбереженняматеріалівмобрезервузагальною
площею1159,9м2(зобладнанням:кран-балка–2оди-
ниці;консольно–поворотнийкран–1одиниця;підвісні
шляхи,електротельфер–2одиниці;стелаж–1одини-
ця;контейнер–2одиниці)

Київ,вул.Елек-
триків,26,літера
XXXII

ПрАТ«Завод«Кузняна
Рибальському»,кодза
ЄДРПОУ14312364

Регіональневідділення
Фондупом.Києву

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Госпблокзагальноюплощею670,3м2 м.Київ,вул.Дес-
нянська,19а

ДП«Виробниче
об’єднання«Київпри-
лад»,кодзаЄДРПОУ
14309669

Державнекосмічне
агентствоУкраїни

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»

Адміністративнабудівля(літ.А)загальноюплощею
2142,3м2

м.Київ,вул.Гене-
ралаТупікова,17

ДП«Виробниче
об’єднання«Київпри-
лад»,кодзаЄДРПОУ
14309669

Державнекосмічне
агентствоУкраїни

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»

Окремемайно(корпус№1–деревообробний,літ.
А;корпус№3–складськіприміщення,літ.В;корпус
№2–транспортнийцех,літ.Б;складгазобалонів,
літ.Ф;зовнішнімережіводопроводу;зовнішнімережі
каналізації;зовнішнімережіелектропостачання;кабельні
лінії;автодорогитамайданчики;відкритастоянкапри-
ватноготранспорту;благоустрійтериторії(вертикальне
планування,озеленення,покриття108кв.м);огоро-
дженнязалізобетонне;спорудалегкоготипудлязбері-
ганнявідходівметалобрухту

м.Київ,вул.Якут-
ська,3

ДП«Виробниче
об’єднання«Київпри-
лад»,кодзаЄДРПОУ
14309669

Державнекосмічне
агентствоУкраїни

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»

Нежитловіприміщенняліт."А"загальноюплощею
669,2кв.м(групаприміщень№12поверхІ–площею
30,2кв.м,групаприміщень№13поверхІ–площею
43,1кв.м,групаприміщень№14поверхІ–площею
266,6кв.м,групаприміщень№15поверхІІ–площею
329,3кв.м)

м.Київ,вул.Гната
Хоткевича(Черво-
ногвардійська),38

НЕК«Укренерго»,код
заЄДРПОУ00100227

Міністерствофінансів
України

НаказФондувід01.03.2019№214
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»

Нежитловабудівля м.Київ,вул.Оле-
гівська,32

ДУ«Центробслуго-
вуванняпідрозділів
Міністерствавнутрішніх
справУкраїни»,кодза
ЄДРПОУ14317108

Міністерство
внутрішніхсправ
України

НаказФондувід05.04.2019№332
«ПровнесеннязміндонаказуФондувід
27.12.2018№1637«Прозатвердження
переліківоб’єктівмалоїприватизації,
щопідлягаютьприватизаціїв2019році»

Будівляскладу–модулю(літ.«С»),огорожа–частина
70м,воротаметалевізапасні

м.Київ,вул.Ку-
дрявська,16

ДП«АГРОСПЕЦСЕР-
ВІС»,кодзаЄДРПОУ
34532280

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільського
господарстаУкраїни

НаказФондувід23.07.2019№728
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Нежитловеприміщеннянатретьомуповерсібудівлі
літераА

м.Київ,вул.Верх-
ня,3-5

Державнепідприємство
«Еко»,кодзаЄДРПОУ
32309722

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід23.09.2019№971
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Вбудованенежитловеприміщеннягромадськогопри-
значення

м.Київ,вул.Лесі
Українки,10

Державнепідприємство
«Еко»,кодзаЄДРПОУ
32309722

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід23.09.2019№971
«ПровнесеннязміндонаказуФон-
дудержавногомайнаУкраїнивід
27.12.2018№1637«Прозатверджен-
няпереліківоб’єктівмалоїприватиза-
ції,щопідлягаютьприватизаціїв2019
році»(іззмінами)»

Нежитловеприміщеннянацокольномуповерсі м.Київ,вул.Івана
Кудрі,43

ДП«Еко»,кодза
ЄДРПОУ32309722

Міністерствороз-
виткуекономіки,
торгівлітасільсько-
гогосподарства
України

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьприва-
тизаціїв2019році»(іззмінами)»

Додаток 5  
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 11.11.2019 № 1099)

ПЕРЕЛІК 
об’єктів соціально-культурного призначення,  

що підлягають приватизації в 2019 році

Назваоб’єкта,
кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назвабалансоутримувача
абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

 Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

Їдальня-магазинзобладнанням
(7одиниць)

Вінницькаобл.,Козятинський
р-н,с.Садове,вул.Цен-
тральна,6

ТОВ«АгромиріКо»,кодза
ЄДРПОУ5527692

Регіональневідділення
ФондупоВінницькійта
Хмельницькійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Клубшколяра Дніпропетровськаобл.,
м.Павлоград,вул.Можай-
ського,8Б

ПрАТ«ДТЕКПавлоградвугіл-
ля»,кодзаЄДРПОУ00178353

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловості
України

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Їдальня№7змайномукіль-
кості6одиниць

Дніпропетровськаобл.,
м.КривийРіг,вул.Пере-
яслівська

ПАТ«Південнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,код
заЄДРПОУ00191000

Регіональневідділення
ФондупоДніпропетров-
ській,ЗапорізькійтаКіро-
воградськійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Їдальня№11змайномукіль-
кості4одиниці

Дніпропетровськаобл.,
м.КривийРіг,проммайдан-
чикПАТ«Південнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»

ПАТ«Південнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,код
заЄДРПОУ00191000

Регіональневідділення
ФондупоДніпропетров-
ській,ЗапорізькійтаКіро-
воградськійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Їдальня№14змайномукіль-
кості1одиниці

Дніпропетровськаобл.,
м.КривийРіг,вул.Широків-
ськешоссе,166Б

ПАТ«Південнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,
кодзаЄДРПОУ00191000

Регіональневідділення
ФондупоДніпропетров-
ській,ЗапорізькійтаКіро-
воградськійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Їдальня№23на200посадоч-
нихмісцьзмайномукількості
16одиниць

Дніпропетровськаобл.,
м.КривийРіг

ПАТ«Південнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,код
заЄДРПОУ00191000

Регіональневідділення
ФондупоДніпропетров-
ській,ЗапорізькійтаКіро-
воградськійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

Їдальнязобладнанням Харківськаобл.,м.Вов-
чанськ,вул.Орлова,73

ПрАТ«Вовчанськавзуттєва
фабрика»,кодзаЄДРПОУ
00308324

Регіональневідділення
ФондупоХарківській,
ДонецькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід11.11.2019№1099«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавного
майнаУкраїнивід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалоїпри-
ватизації,щопідлягаютьприватизаціїв
2019році»(іззмінами)
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Продовження додатка 7Продовження додатка 5

Назваоб’єкта,
кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта

Назвабалансоутримувача
абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

НаказФонду,якимоб’єкт
включенодоперелікуоб’єктів,

щопідлягаютьприватизації
(назва,дата,номер)

Дитячийоздоровчийтабір
«Лазурний»

Донецькаобласть,Ман-
гушськийр-н,с.Юр’ївка,
вул.Набережна,74

Державнекомерційнеторгове
підприємство«Комбінат
шкільногохарчування»,кодза
ЄДРПОУ20314278–зберігач

Регіональневідділення
ФондупоХарківській,
ДонецькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Клуб Донецькаобласть,Ніколь-
ськийр-н,с.Малинівка,
вул.Центральна,4а

ПрАТ«Племіннийзавод«Ма-
линівка»,кодза
ЄДРПОУ00483501

Регіональневідділення
ФондупоХарківській,
ДонецькійтаЛуганській
областях

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Комплексбудівельіспоруд
базивідпочинкуускладі:
спальнийкорпус№1загаль-
ноюплощею52,7кв.м;спаль-
нийкорпус№2загальною
площею50,5кв.м;спальний
корпус№3загальноюпло-
щею52,5кв.м;спальний
корпус№4–модульза-
гальноюплощею252,7кв.м;
адміністративно-побутовий
корпус№5загальноюплощею
294,1кв.м;гараж-прохідна
загальноюплощею104,9кв.м;
господарськеприміщення№6
загальноюплощею51,5кв.м;
артезіанськасвердловиназна-
сосноюстанцією№8загаль-
ноюплощею4,8кв.м;водо-
напірнабашня№9загальною
площею1,8кв.м;овочесхови-
ще№10загальноюплощею
29,9кв.м;вбиральня№11
загальноюплощею7,2кв.м

Волинськаобл.,Старовижів-
ськийр-н,с.Буцинь,Пісочне
урочище,76

НаціональнийбанкУкраїни,
кодзаЄДРПОУ00032106

Національнийбанк
України

НаказФондувід05.04.2019№332«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

Готель Миколаївськаобл.,Микола-
ївськийр-н,селищеРадісний
Сад,вул.Миру,9В

АТ«Радсад»,кодзаЄДРПОУ
00413989

Регіональневідділення
ФондупоОдеськійтаМи-
колаївськійобластях

НаказФондувід02.07.2019№644«Про
внесеннязміндонаказуФондудер-
жавногомайнаУкраїнивід27.12.2018
№1637«Прозатвердженняпереліків
об’єктівмалоїприватизації,щопід-
лягаютьприватизаціїв2019році»(із
змінами)

Їдальня Миколаївськаобл.,Микола-
ївськийр-н,селищеРадісний
Сад,вул.Миру,7

АТ«Радсад»,кодзаЄДРПОУ
00413989

Регіональневідділення
ФондупоОдеськійтаМи-
колаївськійобластях

НаказФондувід02.07.2019№644«Про
внесеннязміндонаказуФондудер-
жавногомайнаУкраїнивід27.12.2018
№1637«Прозатвердженняпереліків
об’єктівмалоїприватизації,щопід-
лягаютьприватизаціїв2019році»(із
змінами)

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Cпальнийкорпус№2вди-
тячомуоздоровчомутаборі
«Енергетик»

Полтавськаобл.,Кременчуць-
кийр-н,с.Потоки,вул.Лісо-
ва,20А

АТ«Полтаваобленерго»,код
заЄДРПОУ00131819

Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Cпальнийкорпус№6вди-
тячомуоздоровчомутаборі
«Енергетик»

Полтавськаобл.,Кременчуць-
кийр-н,с.Потоки,вул.Лісо-
ва,20Б

АТ«Полтаваобленерго»,код
заЄДРПОУ00131819

Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Лазня Полтавськаобл.,Семенів-
ськийр-н,с.КриваРуда,
вул.Миру,37

ПСП«Селянськаспілка«Кри-
ворудська»,кодзаЄДРПОУ
05423120

Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Їдальня Полтавськаобл.,Шишацький
р-н,с.Яреськи,вул.Нова-
торів,24

ТОВ«Агропромислове
об’єднання«Цукровик
Полтавщини»,кодзаЄДРПОУ
30811110

Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Будиноккультури№1 Сумськаобл.,Охтирський
район,с.СтараІванівка,
вул.Решітька,3а

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Літнійбудиноквідпочинку Сумськаобл.,Конотопський
р-н,с.Жолдаки,вул.Лісо-
ва,38А

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

НаказФондувід27.12.2018№1637«Про
затвердженняпереліківоб’єктівмалої
приватизації,щопідлягаютьприватизації
в2019році»

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Будиноккультуризагальною
площею960,8м2

м.Київ,вул.Виборзька,82
(літ.А)

ДП«Виробничеоб’єднання
«Київприлад»,кодзаЄДРПОУ
14309669

Державнекосмічнеагент-
ствоУкраїни

НаказФондувід01.03.2018№214«Про
внесеннязміндонаказуФондудержавно-
гомайнаУкраїнивід27.12.2018№1637
«Прозатвердженняпереліківоб’єктів
малоїприватизації,щопідлягаютьпри-
ватизаціїв2019році»

Додаток 7  
до наказу Фонду 

від 27.12.2018 № 1637 
(у редакції наказу Фонду від 11.11.2019 № 1099)

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
заЄДРПОУ Назваоб’єкта Адресаоб’єкта Органуправління

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

14349640 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Літинський
автобуснийпарк»

Вінницькаобл.,смтЛітин,вул.Со-
сонськешосе,4

МіністерствоінфраструктуриУкраїни

00692239 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Тульчинське
виробничепідприємствопоплеміннійсправівтваринництві»

Вінницькаобл.,Тульчинськийр-н,
с.Нестерварка,вул.Леонтовича,81

РегіональневідділенняФондупоВін-
ницькійтаХмельницькійобластях

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

00693233 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Апостолівське
підприємствопоплеміннійсправіутваринництві»

Дніпропетровськаобл.,Апостолів-
ськийр-н,м.Апостолове,вул.Ка-
маніна,1

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

00693227 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Софіївське
підприємствопоплеміннійсправівтваринництві»

Дніпропетровськаобл.,Софіївський
р-н,с.Вакулове,вул.40роківПе-
ремоги,2

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

04605711 Державнепідприємство«Проектнийінститут
«Дніпродзержинськцивільпроект»

Дніпропетровськаобл.,
м.Кам’янське,вул.Запорізька,20а

Міністерстворегіональногорозвитку,
будівництватажитлово-комунального
господарства

20281076 Єдиниймайновийкомплексколишньогодержавногопідприємства
«Трансмаш»

Дніпропетровськаобл.,м.Кривий
Ріг,вул.Коломойцівська,25

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарства
України

00700192 Державнепідприємство«Олександрійськийшовкорадгосп» Кіровоградськаобл.,Олександрій-
ськийр-н,с.Рожеве

РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Рибнегоспо-
дарство«Галицький»

Івано-Франківськаобл.,Галицький
р-н,м.Бурштин,вул.Л.Українки,12

Державнеагентстворибногогоспо-
дарстваУкраїни

25077191 ЄдиниймайновийкомплексНоводністровськоїдержавноїшвейно-
трикотажноїфабрики

Чернівецькаобл.,Сокирянськийрай-
он,м.Новодністровськ

РегіональневідділенняФондупо
Івано-Франківській,Чернівецькійта
Тернопільськійобластях

14311712 Державнепідприємство«Українськийсвітлотехнічнийінститут» м.Тернопіль,вул.Бродівська,44а РегіональневідділенняФондупо
Івано-Франківській,Чернівецькійта
Тернопільськійобластях

14044113 ЄдиниймайновийкомплексдержавногопідприємстваТернопільське
державнеавіційнепідприємство«Універсал-Авіа»

м.Тернопіль,Підволочиськешосе,
аеропорт

МіністерствоінфраструктуриУкраїни

Регіо наль не відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

31782788 ЄдиниймайновийкомплексЧеркаськогодержавногокомерційного
житлово-побутовогопідприємства«Житлосервіс»

м.Черкаси,вул.В’ячеславаЧорно-
вола,261/1

Українськадержавнабудівельна
корпорація«Укрбуд»

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

31803446 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Ліктрави» Львівськаобл.,Мостиськийр-н,
м.Мостиська,вул.Я.Мудрого,121

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

24306494 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Львівське» Львівськаобл.,Яворівськийр-н,
с.Висіч

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

00176259 Відокремленийпідрозділ«Шахта«Бужанська»державногопідприєм-
ства«Волиньвугілля»

Волинськаобл.,м.Нововолинськ,
вул.Луцька,1

Міністерствоенергетикитавугільної
промисловостіУкраїни

Код
заЄДРПОУ Назваоб’єкта Адресаоб’єкта Органуправління

00692386 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Волинське
обласнесільськогосподарськевиробничепідприємствопоплемінній
справіутваринництві»

Волинськаобл.,Луцькийр-н,смтРо-
кині,вул.Столбова,2

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

05281529 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Волинська
станціялуківництва»

Волинськаобл.,м.Ковель,вул.Ва-
тутіна,69

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

01387828 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Енергомонтаж-
нийпоїзд№754»

м.Одеса,вул.Семінарська,15а РегіональневідділенняФондупо
ОдеськійтаМиколаївськійобластях

33171824 Державнепідприємство«Регіональнийдослідно-експериментальний
комплекс»

Одеськаобл.,Біляївськийр-н,
с.Паліївка

РегіональневідділенняФондупо
ОдеськійтаМиколаївськійобластях

33933233 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Чорномор-
ськийяхт-клуб»

м.Одеса,Отрадапляж,16/2 РегіональневідділенняФондупо
ОдеськійтаМиколаївськійобластях

13884006 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємстваремонтно-
будівельноїдільниці«Агрос»

м.Одеса,вул.Михайлівська,13 Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

22492239 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Південний
державнийнауково-виробничийцентр«Прогрес»

Одеськаобл.,м.Южне,вул.Інду-
стріальна,8

РегіональневідділенняФондупо
ОдеськійтаМиколаївськійобластях

23860359 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Центртесту-
ваннямобільноїтехніки»

Одеськаобл.,Біляївськийр-н,с.Не-
рубайське,вул.Зелена,1

РегіональневідділенняФондупо
ОдеськійтаМиколаївськійобластях

21028008 Єдиниймайновийкомплексколишньогодержавногопідприємства
«Нефон»

м.Одеса,вул.Терешкової,21 Українськадержавнабудівельнакор-
порація«Укрбуд»

24971375 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«ТВК» Одеськаобл.,Овідіопольськийр-н,
смтАвангард,вул.Базова,21

ДержавнаслужбаУкраїнизпитань
регуляторноїполітикитарозвиткупід-
приємництва

00854995 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Племрепро-
дуктор«Степове»

Миколаївськаобл.,Миколаївський
р-н,с.Степове

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

21049938 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Державний
інститутпопроектуваннюпідприємствм’ясноїтамолочноїпромисло-
вості«Полтавадіпром’ясомолпром»

м.Полтава,вул.Сапіго,1 Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

02497967 Державнепідприємство«Державнийпроектнийінститутмістобудуван-
ня«Міськбудпроект»(м.Полтава)

м.Полтава,вул.Гоголя,25 Міністерстворегіональногорозвитку,
будівництватажитлово-комунального
господарства

00729646 ЄдиниймайновийкомплексДержавногонасінницькогосільськогоспо-
дарськогопідприємства«Вирівське»

Сумськаобл.,Конотопськийр-н,
с.Вирівка,вул.Шевченка,2

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

00212630 Державнепідприємство«Українськийдержавнийінститутпопроекту-
ваннюзаводівважкогомашинобудування»

м.Харків,просп.Московський,151 РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуганській
областях

00387298 Державнепідприємство«Богодухівськийсільськогосподарський
учбово-курсовийкомбінат»

Харківськаобл.,Богодухівськийр-н,
с.Лозова

РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуганській
областях

08183514 Державнепідприємство«Світанок» Харківськаобл.,Балаклійськийр-н,
м.Балаклія,вул.Загородня,7

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

22994509 Державнепідприємство«Благодатне» Харківськаобл.,Зміївськийр-н,
с.Благодатне,вул.Жовтнева,16

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

23460862 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Органзсер-
тифікаціїавтоматизованихтаавтоматичнихсистемуправліннятаумов
процесуперевезеньназалізничномутранспорті»

м.Харків,майданФейєрбаха,7 МіністерствоінфраструктуриУкраїни

Єдиниймайновийкомплекс«Комплексзагентуваннясуден» Донецькаобл.,м.Маріуполь,пр.
Луніна,42

МіністерствоінфраструктуриУкраїни

20314278 Єдиниймайновийкомплексдержавногокомерційноготоргового
підприємства«Комбінатшкільногохарчування»

Донецькаобл.,м.Мирноград,мікро-
районМолодіжний,58

РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуганській
областях

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області,  
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

14141394 Державнепідприємство«Державненауково-виробничепідприємство
«Винконсервпроект»

м.Херсон,вул.Богородицька(Чер-
вонофлотська),124

РегіональневідділенняФондувХер-
сонськійобласті,АвтономнійРеспу-
бліціКримтам.Севастополі

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

16460790 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Проектний
інститут«ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»

м.Київ,вул.Межигірська,83 РегіональневідділенняФондупо
м.Києву

37423350 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Український
центрусферіблагоустрою»

м.Київ,вул.ГероївДніпра,14г РегіональневідділенняФондупо
м.Києву

05422987 Державнепідприємстводорожньогозв’язку,інформаційногозабез-
печеннятаавтоматики«Укрдорзв’язок»

м.Київ,вул.МихайлаЧалого,3 Державнеагентствоавтомобільних
дорігУкраїни

30518866 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Державний
резервнийнасіннєвийфондУкраїни»

м.Київ,вул.Саксаганського,1 Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

21537419 Державнепідприємство«Розрахунковийцентрпослуг» м.Київ,просп.Возз’єднання,15/17 РегіональневідділенняФондупо
м.Києву

13670251 Державнепідприємство«Укрархбудінформ» м.Київ,бул.ЛесіУкраїнки,26 РегіональневідділенняФондупо
м.Києву

25202325 Державнепідприємство«Центрзсертифікаціїбудівельнихматеріалів,
виробівтаконструкцій»

м.Київ,вул.Тургенєвська,38 РегіональневідділенняФондупо
м.Києву

30251613 Державнепідприємство«Науково-технічнийцентроцінкивідповідності
убудівництві«Будцентр»

м.Київ,вул.ВіталіяШимановсько-
го,2/1

Міністерстворегіональногорозвитку,
будівництватажитлово-комунального
господарства

36946596 Державнепідприємство«Центрбудівельноготаенергоефективного
інжинірингу»

м.Київ,вул.ВеликаЖитомирська,9 Міністерстворегіональногорозвитку,
будівництватажитлово-комунального
господарства

Апарат Фонду

33323245 Державнепідприємство«Вінницькийзавод«Кристал» м.Вінниця,вул.600-річчя,21 АпаратФонду

31091889 Державнепідприємствоводнихшляхів«Устьдунайводшлях» Одеськаобл.,м.Ізмаїл,вул.Героїв
Сталінграда,36

МіністерствоінфраструктуриУкраїни

01125614 Державнасудноплавнакомпанія«Чорноморськеморськепароплав-
ство»

м.Одеса,вул.Ланжеронівська,1 МіністерствоінфраструктуриУкраїни

00852909 Державнепідприємство«Іскра» Харківськаобл.,Зміївськийр-н,
с.ВеликаГомільша

АпаратФонду

32444638 Державнепідприємство«Завод«Радіореле» м.Харків,просп.Гагаріна,181 АпаратФонду

00953042 Державнепідприємство«Новопокровськийкомбінатхлібопродуктів» Харківськаобл.,Чугуївськийр-н,
смтНовопокровка,вул.ім.В.
Вєсіча,1

АпаратФонду

20077743 Державнепідприємство«Укрекоресурси» м.Київ,вул.Лобачевського,23в КабінетМіністрівУкраїни

14312789 Державнепідприємство«Електронмаш» м.Київ,вул.Кільцевадорога,4 Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарства
України

05516406 Єдиниймайновийкомплексдержавногопідприємства«Львівський
науково-досліднийіпроектнийінститут«ЛьвівбудмНДІпроект»

м.Львів,вул.Тернопільська,10 АпаратФонду

35829997 Державнепідприємство«Науково-досліднавиробничо-технічнаагенція
«Стратегіярегіональногорозвитку»

м.Київ,вул.ВеликаЖитомирська,9 АпаратФонду

Єдиниймайновийкомплексколишньогодержавноготорговельного
підприємства«ГУДОК»

м.Київ,вул.Аеродромна,14 АпаратФонду

00203625 Запорізькедержавнепідприємство«Кремнійполімер» Запорізькаобл.,м.Запоріжжя,
вул.Теплична,7

Міністерстворегіональногорозвитку,
будівництватажитлово-комунального
господарстваУкраїни

35411469 Державнепідприємство«Українськийкарантиннийрозсадник» Київськаобл.,Києво-Святошинський
р-н,с.Мила,вул.Комарова,2-В

Міністерстворегіональногорозвитку,
будівництватажитлово-комунального
господарстваУкраїни

Додаток 8  
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 11.11.2019 № 1099)

ПЕРЕЛІК 
окремого майна, приватизацію якого розпочато в 2018 році

Назваоб’єкта Адресаоб’єкта
Назвабалансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

Прохідназагальноюплощею72,1кв.м Вінницькаобл.,м.Тульчин,
вул.Заводська,2А

ТОВ«Тульчинськийконсервний
завод»,кодзаЄДРПОУ33414908

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Адміністративнийкорпусзагальноюплощею1974,2кв.м Вінницькаобл.,м.Тульчин,
вул.Заводська,2Б

ТОВ«Тульчинськийконсервний
завод»,кодзаЄДРПОУ33414908

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях
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Продовження додатка 8Продовження додатка 8

Назваоб’єкта Адресаоб’єкта
Назвабалансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

Будівляколишньогоклубузагальноюплощею210,1кв.м Вінницькаобл.,м.Тульчин,
вул.Заводська,2В

ТОВ«Тульчинськийконсервний
завод»,кодзаЄДРПОУ33414908

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Металеваємність400куб.м Вінницькаобл.,м.Тульчин,
вул.Заводська,2г

ТОВ«Тульчинськийконсервний
завод»,кодзаЄДРПОУ33414908

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Нежитловабудівлядляпродуктівзагальноюплощею87,5кв.м;ВАТ
«Удицькийцукровийзавод»

Вінницькаобл.,Теплиць-
кийр-н,с.Удич,вул.1-го
Травня,2а

Відсутній РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Будиноктваринникаплощею90,6кв.м,щонеувійшовдостатутного
капіталуСВАТ«Садовод»

Вінницькаобл.,Іллінець-
кийр-н,с.Криштопівка,
вул.Жовтнева,11б

ТОВ«Шанс»,кодзаЄДРПОУ
20119134

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Будівлялазнізагальноюплощею97,2кв.м,щонеувійшладостатут-
ногокапіталуСВАТ«Садовод»

Вінницькаобл.,Іллінецький
р-н,с.Вербівка,вул.Цен-
тральна,69а

ТОВ«Шанс»,кодзаЄДРПОУ
20119134

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Протипожежнагосподарськамережа Вінницькаобл.,Крижопіль-
ськийр-н,с.Городківка,
вул.Благовіщенська,103

ПАТ«Крижопільськийцукровий
завод»,кодзаЄДРПОУ03374764

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Будівлялазнізагальноюплощею55,6кв.м,щонеувійшладостатут-
ногокапіталуСВАТ«Племзавод«Україна»

Вінницькаобл.,Літинський
р-н,с.ЛітинськіХутори,
вул.Б.Варави,1а

Відсутній РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Частинанежитловихвбудованихприміщеньплощею75,2кв.муцо-
кольномуповерсі9-поверховогоадмінбудинку

м.Вінниця,вул.Пиро-
гова,29

ГоловнеуправлінняДержавної
казначейськоїслужбиУкраїни
уВінницькійобласті,кодза
ЄДРПОУ37979858

Державнаказначейська
службаУкраїни

Будинокдлясезоннихпрацівниківліт.А,підвалА/п,вхідний
майданчика,вхіддопідвалуа1,а2,балкона3загальноюплощею
715,5кв.м

Вінницькаобл.,Піщанський
р-н,с.Миколаївка,вул.Лесі
Українки,26а

ПрАТ«СадУкраїни»,кодза
ЄДРПОУ00414316

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Центральнийсклад-навіс№2літ.Взагальноюплощею424,1кв.м,
якийнеувійшовдостатутногокапіталуВАТ«ЛадижинськеЕМПЗ
№9»,кодзаЄДРПОУ00121790

Вінницькаобл.,м.Ладижин,
вул.Промислова,9б

Відсутній РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Гаражіліт.Гзагальноюплощею183,1кв.м,якінеувійшлидо
статутногокапіталуВАТ«ЛадижинськеЕМПЗ№9»,кодзаЄДРПОУ
00121790

Вінницькаобл.,м.Ладижин,
вул.Промислова,9а

Відсутній РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

МайстерняМЗМліт.Дзагальноюплощею363,4кв.м,яканеуві-
йшладостатутногокапіталуВАТ«ЛадижинськеЕМПЗ№9»,кодза
ЄДРПОУ00121790

Вінницькаобл.,м.Ладижин,
вул.Промислова,9в

Відсутній РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Будівлялазніліт.«А»загальноюплощею173,5кв.м Вінницькаобл.,Літинський
р-н,с.Шевченка,вул.Неза-
лежності,145

Шевченківськасільськарада,код
заЄДРПОУ04326514

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Будівлялазнізагальноюплощею89,4кв.м,щонеувійшладостатут-
ногокапіталуСВАТ«ім.1-гоТравня»

Вінницькаобл.,Літин-
ськийр-н,с.Осолинка,
вул.Шевченка,1б

Осолинськасільськарада,кодза
ЄДРПОУ04326448

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Будівлятрансформаторноїпідстанціїліт.А
площею42,0кв.м,електрощит,башта

Вінницькаобл.,Тульчин-
ськийр-н,смтКирнасівка,
урочищеНабережне,1А

СВАТ«ПтахокомбінатТульчин-
ський»,кодзаЄДРПОУ05413994

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Будівлядизельноїітрансформаторноїліт.А,а Вінницькаобл.,Тульчин-
ськийр-н,смтКирнасівка,
хутірФедьківка,урочище
Федьківське,1А

СВАТ«ПтахокомбінатТульчин-
ський»,кодзаЄДРПОУ05413994

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Будівлялазніліт.Аплощею50,8кв.м Вінницькаобл.,Літин-
ськийр-н,с.Громадське,
вул.Ковпака,4а

ПрАТ«Племзавод«Літинський»,
кодзаЄДРПОУ00846180

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Будівлялазніліт.Азтамбуромліт.а,вхідниммайданчикомліт.а1
загальноюплощею176,2кв.м

Вінницькаобл.,Піщанський
р-н,с.Дмитрашківка,
вул.Садова,4б

ПрАТ«СадУкраїни»,кодза
ЄДРПОУ00414316

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Нежитловівбудованіприміщення:надругомуповерсіплощею
179,4кв.м,натретьомуповерсі–22,0кв.м,начетвертомуповер-
сі–186,7кв.м,загальноюплощею388,1кв.мушестиповерховому
виробничо-складськомукорпусізприбудовами

м.Вінниця,
вул.600-річчя,25

ТОВ«Вінницькийоптико-
механічнийзавод»,кодза
ЄДРПОУ23062707

РегіональневідділенняФон-
дупоВінницькійтаХмель-
ницькійобластях

Адміністративнабудівля(літ.А-2),загальноюплощею351,8кв.м Хмельницькаобл.,Староси-
нявськийр-н,смтСтараСи-
нява,вул.Грушевського,4

Головнеуправліннястатистики
уХмельницькійобласті,кодза
ЄДРПОУ02362894

Державнаслужбастатистики
України

Гараж(літ.Б),загальноюплощею23,0кв.м Хмельницькаобл.,Староси-
нявськийр-н,смтСтараСи-
нява,вул.Грушевського,4

Головнеуправліннястатистики
уХмельницькійобласті,кодза
ЄДРПОУ02362894

Державнаслужбастатистики
України

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Будівлягаражазагальноюплощею52,5кв.м(літ.А-1) Дніпропетровськаобл.,
м.КривийРіг,вул.Воло-
севича,55

Головнеуправліннястатистикиу
Дніпропетровськійобласті,кодза
ЄДРПОУ02359946

Державнаслужбастатистики
України

Нежитловабудівляліт.А-1загальноюплощею409,5кв.м Дніпропетровськаобл.,
м.Кам’янське,вул.Со-
борна,3А

ПАТ«Дніпровськийметалургій-
нийкомбінат»,кодзаЄДРПОУ
05393043

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Нежитловабудівляліт.А-1(будівлямагазину№15)загальноюпло-
щею291,9кв.м

Дніпропетровськаобл.,
м.КривийРіг,вул.Черка-
сова,86

ПрАТ«Північнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,кодза
ЄДРПОУ00191023

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Нежитловабудівляпивбару(літ.А-1,А1-1)загальноюплощею
113,7кв.м

Дніпропетровськаобл.,
м.КривийРіг,вул.Дишин-
ського,34а

ПАТ«Криворізькийзалізорудний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ
00191307

Міністерствопромислової
політикиУкраїни

Частинанежитловоїбудівлізагальноюплощею182,5кв.м,вимощен-
няІ,огорожа№1,2

Дніпропетровськаобл.,
м.Першотравенськ,
вул.Жовтнева,27/1

ПрАТ«ДТЕКПавлоградвугілля»,
кодзаЄДРПОУ00178353

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Будівлямагазину,літ.А-1,загальноюплощею49,5кв.м м.Дніпро,вул.Снігова,9Д КП«Комбінатвиробничих
підприємств»,кодзаЄДРПОУ
01373246

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Будівлямедпункту№68загальноюплощею102,6кв.м м.Дніпро,вул.Повітряна,5 КП«Комбінатвиробничих
підприємств»,кодзаЄДРПОУ
01373246

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:будівляуправлінняЖКГліт.С-2,
загальноюплощею1486,6кв.м,сходиліт.с,с1,с2,ґанокліт.с3,
пожежнісходиліт.с4,прохіднапромбазиЖКГліт.СI-1,загальною
площею16,8кв.м,приямоктеплотрасиліт.сі,складліт.СЇ-1,СЇІ-1,
СЇІІ-1,СЇІІІ-1,загальноюплощеюліт.531,9кв.м,навісліт.СЇІV-1,
складліт.СЖ-1,загальноюплощею176,0кв.м,ґанокліт.сж,склад
металуліт.СЗ-1,загальноюплощею79,7кв.м,№III–мостіння,
внутрішньодворовімережі–3од.(зовнішнятелефонізаціяуправлін-
няЖКГ,каналізаціязовнішняуправлінняЖКГ,мережітеплопоста-
чаннязовнішні),транспортнізасоби,господарськийінвентар,меблі,
офіснеобладнання–163од.

м.Дніпро,вул.Будівель-
ників,34

АТ«Дніпровськиймашинобу-
дівнийзавод»,кодзаЄДРПОУ
14313332

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Нежитловабудівля(літ.А-4)загальноюплощею
1849,7кв.мзогорожеютазамощенням

Дніпропетровськаобл.,
м.КривийРіг,вул.Бірю-
зова,2А

ПрАТ«ПівнічнийГЗК»,кодза
ЄДРПОУ00191023

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Нежитловабудівляліт.А-1,зпідваломліт.Ап/д,загальноюплощею
141,6кв.м,навісомліт.а

Дніпропетровськаобл.,
м.КривийРіг,вул.Січеслав-
ська(Кремлівська),10б

ПАТ«Криворізькийзалізорудний
комбінат»,
кодзаЄДРПОУ00191307

Міністерстворозвиткуеко-
номіки,торгівлітасільського
господарстваУкраїни

Будівляовочесховищаліт.А-1,зприбудовами–літ.А’-1,А2-2,
загальноюплощею1083,4кв.м,вентшахтоюліт.а’-1,ґанкомліт.а,
навісами–літ.А’,Б,воротами–№1,№2

м.Дніпро,просп.Свобо-
ди,187Б

ПрАТ«Дніпровськийметалур-
гійнийзавод»,кодзаЄДРПОУ
05393056

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Будівляготелю«Рассвет»літ.А-7,А’-2,А2-2,А’’’,а,а-1загальною
площею11173,1кв.м

м.Дніпро,вул.ІванаАкінфі-
єва,(колишняФучика),30

ДП«УправліннясправамиФонду
державногомайнаУкраїни»,код
заЄДРПОУ39950170

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Будівляїдальні№16на100місцьзагальноюплощею1046,7кв.м,
сарайїдальні№16літ.Бплощеюоснови25,6кв.м

Дніпропетровськаобл.,
м.КривийРіг,вул.Пере-
яславська,2б

ПАТ«Південнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,кодза
ЄДРПОУ00191000

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Будівляїдальні№15на100місцьзагальноюплощею556,6кв.м Дніпропетровськаобл.,
м.КривийРіг,вул.Широків-
ськешосе,148а

ПАТ«Південнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,кодза
ЄДРПОУ00191000

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Частинабудівлі–Азагальноюплощею217,8кв.м,будівлі–Б,б,В,
Г,Д,огорожа№1-2

Дніпропетровськаобл.,
м.Павлоград,вул.Добро-
любова,9а

Головнеуправліннястатистикиу
Дніпропетровськійобласті

Державнаслужбастатистики
України

Гаражцеглянийзагальноюплощею33,0кв.м Дніпропетровськаобл.,
м.Марганець,вул.Са-
дова,9

Головнеуправліннястатистикиу
Дніпропетровськійобласті

Державнаслужбастатистики
України

9одиницьавтотранспортнихзасобівускладі:ЗІЛ-157д/н87-94
ДНЗ(інв.№110002);ЗІЛ-157д/н87-95ДНЗ(інв.№110003);
ЗІЛ-157д/н87-96ДНЗ(інв.№110004);ЛАЗ-52523д/н29-84ЯАА
(інв.№208004),перереєстрованийна№АЕ9511АА;ЛІАЗ-5256д/н
66-26ДНУ(інв.№210086),перереєстрованийна№АЕ9522АА;
ЛАЗ-52523д/н31-07ЯАА(ЛАЗ-695№31-07АА)(інв.№408005),
перереєстрованийна№АЕ9521АА;ЛІАЗ-677д/н54-04ДНУ
(інв.№410075),перереєстрованийна№АЕ9516АА;ЛІАЗ-5256д/н
49-77ДНУ(інв.№510081),перереєстрованийна№АЕ9517АА;
ЛАЗ-5256№17308АА(6624ДНУ)(інв.№510084),перереєстрова-
нийна№АЕ9517АА

м.Дніпровул.Берего-
ва,210

ТДВ«ДніпропетровськеАТП
11228»

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Назваоб’єкта Адресаоб’єкта
Назвабалансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

Нежитловабудівляліт.Ж-1,прибудоваліт.Ж1-1загальноюплощею
239,4кв.м

Дніпропетровськаобл.,
м.Дніпро,вул.Кільчен-
ська,2

ПрАТ«ДніпропетровськаПМК
№246»,кодзаЄДРПОУ01354527

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Частинаадміністративноїбудівлі(приміщення3-гоповерху)загаль-
ноюплощею362,1кв.м

Дніпропетровськаобл.,
м.КривийРіг,просп.Героїв
підпільників,1А

Головнеуправліннястатистикиу
Дніпропетровськійобласті,кодза
ЄДРПОУ02359946

Державнаслужбастатистики
України

Будівлякотельні(колишньої)(інв.№1796),тепломережавнутримай-
данчикові(інв.№4743),хімводоочистка(інв.№4781)

Дніпропетровськаобл.,
м.Павлоград,вул.Харків-
ська,15

ПРАТЗАВОД«ПАВЛОГРАДХІМ-
МАШ»,кодзаЄДРПОУ00217417

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Нежитловабудівля(колишнябудівлямитниці)літ.А-1загальноюпло-
щею124,0кв.мзґанкомліт.а

Дніпропетровськаобл.,
м.Новомосковськ,вул.Суч-
кова,210

АТ«ІНТЕРПАЙПНовомосковський
трубнийзавод»,кодзаЄДРПОУ
05393139

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Окремемайноускладі:складзберіганняспецмашин,літ.Ф
інв.№1-0021площею868,6кв.м;запаснічастинидоавтомобілів
вкількості–241одиниця;іншемайновкількості–1927одиниць,
ускладі:касетадляканістр–100шт.,костюмб/п–20шт.,ложки
алюмінієві–100шт.,набірінструментів–1шт.,набірключів–
2шт.,пила–16шт.,приборДК4–10шт.,протигаз–20шт.,
розпиратор–800шт.,СМУ–50шт.,сумкадерматинова–9шт.,
сокиразручкою–5шт.,електромегафон–1шт.,замокначіп-
ний–2шт.,касета–40шт.,аптечка–35шт.,цебробрезенто-
ве–100шт.,цеброгумове–65шт.,каністравелика–28шт.,
каністрамала–75шт.,касетадляканістр–30шт.,клапаннароз-
пилювач–280шт.,лопата–82шт.,вогнегасник–44шт.,ланцюг
ковзання–12шт.

м.Запоріжжя,
вул.Карпенка-Карого,60

ВАТ«Автотранспортнепідпри-
ємство№12355»,кодзаЄДРПОУ
03116849

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Окремемайноускладі:коридорипершогоповерху№1площею
10,0кв.мта№2площею32,7кв.мдвоповерховоїадміністративної
будівлі«А»,приміщення№19-24підвалу«підА»тасходоваклітина
ІІІзагальноюплощею132,3кв.м,підземнеприміщення«Б»площею
96,16кв.м

Запорізькаобл.,Бердян-
ськийр-н,смтАндріївка,
вул.Нова,4а

Зберігач–ТОВ«ВІТЬОК»,кодза
ЄДРПОУ35215538

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Очисніспорудибіологічногоочищенняфекальнихстоків,ускладі:на-
соснафекальнихвідходів,літ.Ф,насоснафекальнихвідходів,літ.Р,
установкаБІО-25,№4(вт.ч.трубопроводи–366п.м)

Запорізькаобл.,Запорізь-
кийр-н,с.Розумівка,тери-
торіяб/в«Лісоваполяна»

Відсутній РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Нежитловабудівля–кафена75місцьзагальноюплощею644,7кв.м м.Кропивницький,
вул.НижняП’ятихатська,
24а

ДП«Східнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,кодза
ЄДРПОУ14309787

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Нежитловабудівля(магазин)загальноюплощею115,9кв.м Кіровоградськаобл.,Бобри-
нецькийр-н,с.Верхньо-
інгульське,вул.Набереж-
на,14

Відсутній РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Приміщеннятеслярсько-столярноїмайстерніплощею
152,1кв.м

Кіровоградськаобл.,
м.Олександрія,вул.За-
водська,1

ПрАТ«НВО«Етал»,кодза
ЄДРПОУ05814256

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Адміністративнабудівлятагосподарськіприміщення Кіровоградськаобл.,м.Бла-
говіщенське(Ульяновка),
вул.ОрестаГуменюка(К.
Маркса),1

УправлінняДержавноїказначей-
ськоїслужбиУкраїнивУльянов-
ськомурайоніКіровоградськоїоб-
ласті,кодзаЄДРПОУ37944689

Державнаказначейська
службаУкраїни

Нежитловабудівля(свинарник)загальноюплощею163,0кв.м Кіровоградськаобл.,смтГо-
лованівськ,вул.Щаслива
(Крупської),10

ЗАТ«Голованівськийхліб»,кодза
ЄДРПОУ00378750

РегіональневідділенняФон-
дупоДніпропетровській,За-
порізькійтаКіровоградській
областях

Комплексбудівельтаспорудускладі:будівляголовногокорпусу
(механічнийцехліт.Б,б,б’)загальноюплощею5393кв.м,будівля
адміністративно-побутовогокорпусу(АБК,літ.А,А’)загальноюпло-
щею819,7кв.м,боксзбірнийдляавтомобілів(боксліт.В)загаль-
ноюплощею561,6кв.м,огорожа№1,замощення№1

Кіровоградськаобл.,
м.Олександрія,проїздПолі-
графістів,10-а

ДП«Об’єднанакомпанія
«Укрвуглереструктуризація»,код
заЄДРПОУ39244468

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Будівлягаражаплощею23,8кв.м Кіровоградськаобл.,
смтОнуфріївка,вул.Цен-
тральна,17

УправлінняДержавноїказначей-
ськоїслужбиУкраїнивОнуфріїв-
ськомурайоніКіровоградськоїоб-
ласті,кодзаЄДРПОУ37824388

Державнаказначейська
службаУкраїни

Приміщення№1-11(гараж)площею39,05кв.мнапершомуповерсі
вадміністративнійбудівліліт.«АА’а»

Кіровоградськаобл.,
смтВільшанка,вул.Ла-
гонди,30

УправлінняДержавноїказначей-
ськоїслужбиУкраїниуВільшан-
ськомурайоніКіровоградськоїоб-
ласті,кодзаЄДРПОУ36542400

Державнаказначейська
службаУкраїни

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Окремемайно–будівлязагальноюплощею152,3кв.мзприбудин-
ковимиспорудами:сараємзагальноюплощею14,2кв.м,вбираль-
неюзагальноюплощею1,4кв.мтакриницею

Чернівецькаобл.,Герца-
ївськийр-н,с.Хряцька,
вул.Лісова,42а

ТОВ«Джерело»,кодЄДРПОУ
04329808

Регіональневідділення
ФондупоІвано-Франківькій,
ЧернівецькійтаТернопіль-
ськійобластях

Регіо наль не відділення по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Будівляїдальніліт.«П»площею1299,2кв.м Київськаобл.,м.Ірпінь,
вул.Садова,94

ВАТ«Ірпіньмаш»,кодзаЄДРПОУ
00240135

РегіональневідділенняФон-
дупоКиївській,Черкаській
таЧернігівськійобластях

Будівлянедіючоїлазніплощею98,5кв.м Київськаобл.,Броварський
р-н,с.Зазим’є,вул.Широ-
ка(Пролетарська),17

СТОВ«НоваУкраїна»,кодза
ЄДРПОУ00448737(припинено)

РегіональневідділенняФон-
дупоКиївській,Черкаській
таЧернігівськійобластях

Частинанежитловоїбудівліліт.А–групаприміщень№15,№16
загальноюплощею142,0кв.м,ґанок,ґанок(сауна)

Київськаобл.,м.Бориспіль,
вул.Київськийшлях,10

ВАТ«БориспільськеАТП13264»,
кодзаЄДРПОУ02140745(при-
пинено)

РегіональневідділенняФон-
дупоКиївській,Черкаській
таЧернігівськійобластях

Нежитловабудівля–столова(літ.1А)загальноюплощею220,7кв.м
зіспорудами(огорожа№1-2)

Київськаобл.,Баришівський
р-н,с.Бзів,вул.Свято-
Миколаївська,22

СТОВім.ЛесяСердюка,кодза
ЄДРПОУ00857479

РегіональневідділенняФон-
дупоКиївській,Черкаській
таЧернігівськійобластях

Нежитловабудівля(столова)загальноюплощею749,5кв.м Київськаобл.,Васильків-
ськийр-н,с.Крушинка,
вул.Колгоспна,11

ПАТ«Птахофабрика«Україна»,код
заЄДРПОУ05477066

РегіональневідділенняФон-
дупоКиївській,Черкаській
таЧернігівськійобластях

Будівлямагазинузагальноюплощею611,3кв.м Київськаобл.,Баришів-
ськийр-н,с.Гостролуччя,
вул.Ценральна(колишня
Леніна),69

СТОВ«Гостролуччя»,кодза
ЄДРПОУ00850039(припинено)

РегіональневідділенняФон-
дупоКиївській,Черкаській
таЧернігівськійобластях

Частинабудівліавтотракторнихкласівзагальноюплощею378,7кв.м Київськаобл.,м.Фастів,
вул.Гусєва,27

ВАТ«Сільгосптехніка»,кодза
ЄДРПОУ03744994

РегіональневідділенняФон-
дупоКиївській,Черкаській
таЧернігівськійобластях

Нежитловеприміщенняїдальнізагальноюплощею318,1кв.м Київськаобл.,м.Васильків,
вул.Володимирська,22

ПАТ«Васильківхлібопродукт»,код
заЄДРПОУ00951741

РегіональневідділенняФон-
дупоКиївській,Черкаській
таЧернігівськійобластях

Нежитловеприміщеннямедпрофілакторіюзагальноюплощею
177,7кв.м

Київськаобл.,м.Васильків,
вул.Володимирська,22

ПАТ«Васильківхлібопродукт»,код
заЄДРПОУ00951741

РегіональневідділенняФон-
дупоКиївській,Черкаській
таЧернігівськійобластях

Будівлямагазинуплощею186,8кв.м Київськаобл.,Баришівський
р-н,с.Григорівка,вул.Ле-
ніна,16/1

КСП«Хмельовик»,кодзаЄДРПОУ
00849942(встаніприпинення)

РегіональневідділенняФон-
дупоКиївській,Черкаській
таЧернігівськійобластях

Павільйон«Кострома»(літ.Б)загальноюплощею111,3кв.м Київськаобл.,м.Обухів,
вул.Каштанова,68

Обухівськеміжрайоннеуправлін-
няводногогосподарства,кодза
ЄДРПОУ05430774

Державнеагентствоводних
ресурсівУкраїни

Ремонтнамайстерня(літ.Д)загальноюплощею766,3кв.м Київськаобл.,м.Обухів,
вул.Каштанова,68

Обухівськеміжрайоннеуправлін-
няводногогосподарства,кодза
ЄДРПОУ05430774

Державнеагентствоводних
ресурсівУкраїни

Гаражі(літ.Д)загальноюплощею251,5кв.м Київськаобл.,м.Кагарлик,
вул.Фрунзе,103

Обухівськеміжрайоннеуправлін-
няводногогосподарства,кодза
ЄДРПОУ05430774

Державнеагентствоводних
ресурсівУкраїни

Будівлябару(літ.ж’–1)загальноюплощею181,8кв.м Черкаськаобл.,Черкаський
р-н,с.Мошни,вул.Лісна,6

ПрАТ«Дитячийоздоровчо-
санаторнийкомплекс«НИВА»,
кодзаЄДРПОУ21355747

РегіональневідділенняФон-
дупоКиївській,Черкаській
таЧернігівськійобластях

Овочесховище(підвальнеприміщення)(літ.В’–1)загальною
площею100,4кв.м

Черкаськаобл.,Черкаський
р-н,с.Мошни,вул.Лісна,6

ПрАТ«Дитячийоздоровчо-
санаторнийкомплекс«НИВА»,
кодзаЄДРПОУ21355747

РегіональневідділенняФон-
дупоКиївській,Черкаській
таЧернігівськійобластях

Нежитловабудівля(колишнійдитячийсадок)загальноїплощею
236,6кв.мзводопроводом

Чернігівськаобл.,При-
луцькийр-н,смтЛиновиця,
вул.І.Франка,23-а

СТОВ«Линовицьке»,кодза
ЄДРПОУ00386152

РегіональневідділенняФон-
дупоКиївській,Черкаській
таЧернігівськійобластях

Гаражзагальноюплощею22,1кв.м Чернігівськаобл.,м.Се-
менівка,вул.Червона
площа,94-а

ПівнічнийофісДержаудитслужби,
кодзаЄДРПОУ40479560

Державнааудиторська
служба

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Окремемайно–нежитловеприміщення–гараж№2площею
20,2кв.м

Львівськаобл.,м.Самбір,
вул.Мазепи,13

СамбірськеуправлінняДержавної
казначейськоїслужбиУкраїни
Львівськоїобласті,кодза
ЄДРПОУ37893577

Державнаказначейська
службаУкраїни

Окремемайно–нежитловеприміщення–гараж№3площею
25,7кв.м

Львівськаобл.,м.Самбір,
вул.Мазепи,13

СамбірськеуправлінняДержавної
казначейськоїслужбиУкраїни
Львівськоїобласті,кодза
ЄДРПОУ37893577

Державнаказначейська
службаУкраїни

Окремемайно–нежитловеприміщення–гараж№4площею
26,8кв.м

Львівськаобл.,м.Самбір,
вул.Мазепи,13

СамбірськеуправлінняДержавної
казначейськоїслужбиУкраїни
Львівськоїобласті,кодза
ЄДРПОУ37893577

Державнаказначейська
службаУкраїни
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Назвабалансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

Окремемайно–нежитловідопоміжніприміщенняплощею23,1кв.м Львівськаобл.,м.Самбір,
вул.Мазепи,13

СамбірськеуправлінняДержавної
казначейськоїслужбиУкраїни
Львівськоїобласті,кодза
ЄДРПОУ37893577

Державнаказначейська
службаУкраїни

Окремемайно–вбудованінежитловіприміщення№№12,13пер-
шогоповерхузагальноюплощею11,4кв.мтавбудованінежитлові
приміщення№№16,17,18другогоповерхузагальноюплощею
13,4кв.м,розташованівбудівліА-2

Львівськаобл.,Перемиш-
лянськийр-н,м.Перемиш-
ляни,вул.Галицька,28

Управліннядержавноїказначей-
ськоїслужбиуПеремишлянсько-
мурайоніЛьвівськоїобласті,код
заЄДРПОУ36848550

Державнаказначейська
службаУкраїни

Будівляопераційно-диспетчерськогоуправлінняплощею
1060,5кв.м

Львівськаобл.,Сокальський
р-н,с.Сілець,присілокСол-
тиси,753А

Відокремленийпідрозділ
«Західно-Українськавиконавча
дирекціязліквідаціїшахт»Дер-
жавногопідприємства«Об’єднана
компанія»
Укрвуглереструктуризація»
кодзаЄДРПОУ39257791

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Адмінпобуткомбінатплощею3828,5кв.м Львівськаобл.,Сокальський
р-н,с.Сілець,присілокСол-
тиси,753Б

Відокремленийпідрозділ
«Західно-Українськавиконавча
дирекціязліквідаціїшахт»Дер-
жавногопідприємства«Об’єднана
компанія«Укрвуглереструктуриза-
ція»кодзаЄДРПОУ39257791

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Будівляїдальніплощею782,8кв.м Львівськаобл.,Сокальський
р-н,с.Сілець,присілокСол-
тиси,753В

Відокремленийпідрозділ
«Західно-Українськавиконавча
дирекціязліквідаціїшахт»Дер-
жавногопідприємства«Об’єднана
компанія«Укрвуглереструктуриза-
ція»кодзаЄДРПОУ39257791

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Будівляпилорамиплощею219,5кв.м Львівськаобл.,Сокальський
р-н,с.Сілець,присілокСол-
тиси,753Г

Відокремленийпідрозділ
«Західно-Українськавиконавча
дирекціязліквідаціїшахт»Дер-
жавногопідприємства«Об’єднана
компанія«Укрвуглереструктуриза-
ція»кодзаЄДРПОУ39257791

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Будівлядегазаційноїустановки(поверхневоїдегазації)площею
132,1кв.м

Львівськаобл.,Сокальський
р-н,с.Сілець,присілокСол-
тиси,755а

Відокремленийпідрозділ
«Західно-Українськавиконавча
дирекціязліквідаціїшахт»Дер-
жавногопідприємства«Об’єднана
компанія«Укрвуглереструктуриза-
ція»кодзаЄДРПОУ39257791

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

БудівляВГКплощею160,0кв.м Львівськаобл.,Сокальський
р-н,с.Сілець,присілокСол-
тиси,753Е

Відокремленийпідрозділ
«Західно-Українськавиконавча
дирекціязліквідаціїшахт»Дер-
жавногопідприємства«Об’єднана
компанія«Укрвуглереструктуриза-
ція»кодзаЄДРПОУ39257791

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Нежитловеприміщеннятелерадіоательєплощею359,3кв.м(при-
будовадожитловогобудинку)

Львівськаобл.,м.Соснівка,
вул.Театральна,15

Державнепідприємство«Шахта
«Візейська»,кодзаЄДРПОУ
39646625

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Вбудованеприміщеннязаглибленогоскладу№2загальноюплощею
756,8кв.м

Закарпатськаобл.,м.Ужго-
род,вул.Болгарська,3

ПАТ«УжгородськийТурбогаз»,
кодзаЄДРПОУ00153608

Регіональневідділення
ФондупоЛьвівській,За-
карпатськійтаВолинській
областях

Приміщенняадміністративно-побутовогокомбінатузагальноюпло-
щею3718,3кв.м,літер«А-2»

Волинськаобл.,Іваничів-
ськийр-н,с.Грибовиця,
вул.Миру,61

ВП«Західно-Українськавиконавча
дирекціязліквідаціїшахт»ДП
«ОК»«Укрвуглереструктуриза-
ція»,кодза
ЄДРПОУ39257791

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

Приміщенняскладу№16(реєстровийномер955360.1.ААБАЛД733) Одеськаобл.,Ананьївський
р-н,с.Жеребкове,вул.При-
вокзальна,4

ТОВ«Кононівськийелеватор»
(зберігач)

РегіональневідділенняФон-
дупоОдеськійтаМиколаїв-
ськійобластях

Приміщеннямагазину Одеськаобл.,Овідіополь-
ськийр-н,смтАвангард,
вул.Теплична,1

КСП«Тепличне»(ПП«Тепличне»),
кодзаЄДРПОУ5528964

РегіональневідділенняФон-
дупоОдеськійтаМиколаїв-
ськійобластях

Нежитловабудівлязагальноюплощею256,5кв.м Одеськаобл.,Овідіополь-
ськийр-н,с.Новоградківка,
вул.Центральна,57

Відсутній РегіональневідділенняФон-
дупоОдеськійтаМиколаїв-
ськійобластях

Будівлямагазину Одеськаобл.,м.Подільськ,
вул.Бочковича,92-а

Відсутній РегіональневідділенняФон-
дупоОдеськійтаМиколаїв-
ськійобластях

Нежитловіспорудизагальноюплощею1526,3кв.мзустаткуванням м.Одеса,Овідіопольська
дуга,3-А

Відсутній АпаратФонду

Будівляколишньоїелектростанціїзобладнаннямтаградирнею м.Ізмаїл,вул.Кишинів-
ська,4

ІзмаїльськафіліяДП«Адміністра-
ціяморськихпортівУкраїни»,код
заЄДРПОУ38728402

Міністерствоінфраструкту-
риУкраїни

БудівлітаспорудибазиГідроспецбудуІІІчерги Миколаївськаобл.,м.Юж-
ноукраїнськ,Гідрокомп-
лекс,14

ДПНАЕК«Енергоатом»поВП«ЮУ
АЕС»,кодзаЄДРПОУ24584661

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Будівлітаспорудигазовогогосподарства Миколаївськаобл.,м.Юж-
ноукраїнськ,Гідрокомп-
лекс,15

ДПНАЕК«Енергоатом»поВП«ЮУ
АЕС»,кодзаЄДРПОУ24584661

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Нежитловабудівляколишньоїлазніплощею150,2кв.м Полтавськаобл.,Глобин-
ськийр-н,с.Пустовійтове,
вул.Молодіжна,35

Пустовійтівськасільськарада,код
заЄДРПОУ22549650

Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

Побутовийкорпусліт.ТС-ІІзагальноюплощею705,3кв.м Полтавськаобл.,м.Полта-
ва,вул.Харчовиків,6

КП«Полтавськийм’ясокомбінат»,
кодзаЄДРПОУ00424214

Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

Громадськабудівля(офіс)літ.ОБ-1загальноюплощею
327,4кв.м

Полтавськаобл.,м.Полта-
ва,вул.Харчовиків,6

КП«Полтавськийм’ясокомбінат»,
кодзаЄДРПОУ00424214

Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

Нежитловабудівляліт.А-1загальноюплощею186,5кв.м Полтавськаобл.,Оржиць-
кийр-н,с.Тарасенкове,
вул.Шевченка,7/1а

СТОВАгрофірма«Оржицька»,код
заЄДРПОУ00845855

Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

Громадськийбудинокліт.А1,загальноюплощею
156,8кв.м

Полтавськаобл.,Гадяцький
р-н,м.Гадяч,вул.Героїв
Майдану,75

ТДВ«Гадяцькийелеватор»,кодза
ЄДРПОУ00955650

Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

Нежитловабудівля–складбалонівліт.V-1площею23,5кв.м м.Полтава,вул.Бірюзова
Маршала,26/1

ПАТ«Демітекс»,кодзаЄДРПОУ
14299824

Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

Вбиральняліт.Rплощею4,1кв.м м.Полтава,вул.Маршала
Бірюзова,26/1

ПАТ«Демітекс»,кодзаЄДРПОУ
14299824

Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

Громадськийбудинок,літ.А-будівляїдальні,площею
112,3кв.м

Полтавськаобл.,Глобин-
ськийр-н,с.Шушвалівка,
вул.Паркова,2б

ТОВ«Шушвалівське»,кодза
ЄДРПОУ00483731(ліквідоване)

Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

Будинкидлявідпочинку Сумськаобл.,Тростянець-
кийр-н,сільськарадаЗа-
річненська,«Заплаваріки
Ворскла»масив,3,3-А

Відсутній Регіональневідділення
ФондупоПолтавськійта
Сумськійобластях

Адміністративнийбудинокзагальноюплощею293,6кв.мтагоспо-
дарськіспоруди:гараж,Гзагальноюплощею90,7кв.м;господар-
ськабудівлязагальноюплощею12,0кв.м;господарськабудівля
загальноюплощею4,2кв.м;топковазагальноюплощею19,4кв.м

Сумськаобл.,Тростянець-
кийр-н,м.Тростянець,
вул.Вознесенська,24

Головнеуправліннястатистикиу
Сумськійобласті,кодза
ЄДРПОУ02362227

Державнаслужбастатистики
України

Адмінбудівлязагальноюплощею116,7кв.м Сумськаобласть,м.Пу-
тивль,провулокМаклакова
Миколи,1

Північно-східнийофіс
Держаудитслужби

Державнааудиторськаслуж-
баУкраїни

Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Будівляїдальні,загальноюплощею174,8кв.мускладі:"А-1"–бу-
дівляїдальні;"а"–прибудова;"а1"–сходи;"Б"–погріб

Рівненськаобл.,Заріч-
ненськийр-н,с.Мутвиця,
вул.Центральна,7а

ВАТ«Зарічненськийагротехсер-
віс»,кодзаЄДРПОУ906670

РегіональневідділенняФонду
поРівненськійтаЖитомир-
ськійобластях

Будівляскладузагальноюплощею231,1кв.м Рівненськаобл.,Гощанський
р-н,с.Бугрин,вул.Пере-
моги,2а

ВАТ«Гощанський«Райагропос-
тач»(реорганізованеуТОВ«СТП
Екоресурс»),кодза
ЄДРПОУ00906781

РегіональневідділенняФонду
поРівненськійтаЖитомир-
ськійобластях

Нежитловіприміщеннязагальноюплощею57,3кв.мзісхідцевою
площадкою20,8кв.мнапершомуповерсібудівлісауни

Рівненськаобл.,м.Корець,
вул.Київська,107б

ПП«Пластранс»,кодза
ЄДРПОУ33982500

РегіональневідділенняФонду
поРівненськійтаЖитомир-
ськійобластях

Групаінвентарнихоб’єктівускладі:будівляпрохідної,Б-1,загальною
площею25,8кв.м,спорудаганку,б,спорудаестакади,В

Рівненськаобл.,Гощанський
р-н,смтГоща,вул.Про-
мислова,1

ТзОВ«ПМК-5»,кодзаЄДРПОУ
00910660

РегіональневідділенняФонду
поРівненськійтаЖитомир-
ськійобластях

Будівлякузнізагальноюплощею78,2кв.м Рівненськаобл.,м.Корець,
вул.Київська,200

КорецькеВАТРТО«Агротехсер-
віс»,кодзаЄДРПОУ03760316

РегіональневідділенняФонду
поРівненськійтаЖитомир-
ськійобластях

Будівлямагазинузагальноюплощею305,6кв.м Рівненськаобл.,м.Дубно,
вул.Млинівська,71

ПрАТ«Дубенськийзаводгумово-
технічнихвиробів»,кодза
ЄДРПОУ2971506

РегіональневідділенняФонду
поРівненськійтаЖитомир-
ськійобластях

Назваоб’єкта Адресаоб’єкта
Назвабалансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

Гараж,загальноюплощею20,1кв.м. Рівненськаобласть,м.Бе-
резне,вул.Київська,5а/4

Головнеуправліннястатистики
уРівненськійобласті,кодза
ЄДРПОУ02362061

Державнаслужбастатистики
України

Будівля,гаражзагальноюплощею23,3кв.м Рівненськаобласть,м.Ду-
бровиця,вул.УлянитаАнас-
тасіїГольшанських,2

Головнеуправліннястатистики
уРівненськійобласті,кодза
ЄДРПОУ02362061

Державнаслужбастатистики
України

Будівлястолярногоцеху,загальноюплощею209,1кв.м Рівненськаобл.,Корецький
р-н,м.Корець,вул.Київ-
ська,200

ВАТРТО«Агротехсервіс»,кодза
ЄДРПОУ03760316

РегіональневідділенняФонду
поРівненськійтаЖитомир-
ськійобластях

Нежитловабудівляколишньоїлазніна20місць(літ.А)загальною
площею244,0кв.м

Житомирськаобл.,Єміль-
чинськийр-н,с.Степанівка,
вул.Рад,133/Л

ДППМК-155ВАТ«Житомирвод-
буд»,кодзаЄДРПОУ01036804

РегіональневідділенняФонду
поРівненськійтаЖитомир-
ськійобластях

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

Нежитловабудівлякотельнізлазнеюзагальною
площею251,7кв.м

Харківськаобл.,Красно-
кутськийр-н,с.Городнє,
вул.Центральна,5а

ТДВ«Агрофірма«Глобівська»,код
заЄДРПОУ00412406

РегіональневідділенняФон-
дупоХарківській,Донецькій
таЛуганськійобластях

Нежитловабудівлягаражузагальноюплощею76,90кв.м Харківськаобл.,Красно-
кутськийр-н,с.Городнє,
вул.Центральна,5б

ТДВ«Агрофірма«Глобівська»,код
заЄДРПОУ00412406

РегіональневідділенняФон-
дупоХарківській,Донецькій
таЛуганськійобластях

Інженернаспоруда«Басейнбризкальний» Донецькаобл.,
м.Слов’янськ,вул.Ново-
содівська,2

ВАТ«Содовийзавод»,кодза
ЄДРПОУ00204895

РегіональневідділенняФон-
дупоХарківській,Донецькій
таЛуганськійобластях

Нежитловабудівлякомбінатупобутовогообслуговуваннязагальною
площею93кв.м

Донецькаобл.,Нікольський
(Володарський)р-н,с.То-
полине,вул.Шкільна,13

СТОВ«Первомайськаптахофа-
брика»,кодзаЄДРПОУ00851979

РегіональневідділенняФон-
дупоХарківській,Донецькій
таЛуганськійобластях

Групабудівельіспорудавтостанціїускладі:будівляавтостан-
ціїплощею236,1кв.м,туалетплощею48,7кв.м,навісплощею
226,9кв.м,навісплощею12,6кв.м,огорожаплощею18,2кв.м,
огорожаплощею13,6кв.м,замощенняплощею5215кв.м

Донецькаобл.,Ман-
гушськийр-н,смтЯлта,
вул.Маяковського,48/18А

ПАТ«Донецькеобласнепідпри-
ємствоавтобуснихстанцій»,код
заЄДРПОУ03113785

РегіональневідділенняФон-
дупоХарківській,Донецькій
таЛуганськійобластях

Нежитловіприміщення1-гоповерху№1-19загальноюплощею
134,4кв.м,2-гоповерху№20-29загальноюплощею259,0кв.м
вліт."Г-2г"загальноюплощею393,4кв.м(колишняїдальня,
інв.№672)

Донецькаобл.,м.Бахмут,
пров.Ломоносівський2-й,
буд.3

ТДВ«СІНІАТ»,кодзаЄДРПОУ
00290601

РегіональневідділенняФон-
дупоХарківській,Донецькій
таЛуганськійобластях

Нежитловіприміщення№№1-9загальноюплощею97,9кв.м(ко-
лишнялазня)

Донецькаобл.,м.Крама-
торськ,смтШабельківка,
вул.Вільямса,1

ТОВ«АгрофірмаСтепове»,кодза
ЄДРПОУ00848664

РегіональневідділенняФон-
дупоХарківській,Донецькій
таЛуганськійобластях

Бокс№1,П-1натериторіїавтотранспортноговиробничого
об’єднаннязагальноюплощею1440,0кв.м

Донецькаобл.,Бахмут-
ськийр-н,м.Світлодарськ,
вул.Енергетиків,буд.101

ВуглегірськаТЕСВППАТ
«Центренерго»,кодзаЄДРПОУ
00131245

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Бокс№2,О-1натериторіїавтотранспортноговиробничого
об’єднаннязагальноюплощею1031,9кв.м

Донецькаобл.,Бахмут-
ськийр-н,м.Світлодарськ,
вул.Енергетиків,буд.101

ВуглегірськаТЕСВППАТ
«Центренерго»,кодзаЄДРПОУ
00131245

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Нежитловабудівляліт."А-1"зприбудовамитаґанком(інв.№26) Донецькаобл.,Покровський
р-н,с.Новоєлизаветівка,
вул.Широка,буд.86А

КСП«Селидівське»,кодза
ЄДРПОУ00848196

РегіональневідділенняФон-
дупоХарківській,Донецькій
таЛуганськійобластях

Комплексприміщеньускладі:нежитловабудівлязагальноюплощею
554,4кв.м,сарайзагальноюплощею23кв.м,сарайзагальною
площею6,2кв.м,вбиральнязагальноюплощею22,6кв.м,гараж
загальноюплощею65,1кв.м

Луганськаобл.,Сватівський
р-н,м.Сватове,вул.Дер-
жавна,9

Управліннядержавноїказначей-
ськоїслужбиУкраїниуСватів-
ськомурайоніЛуганськоїобласті,
кодзаЄДРПОУ37928384

Державнаказначейська
службаУкраїни

Групаінвентарнихоб’єктів:фільтр-пресФП-4-4400інв.№21060062
таємкістьінв.№03060436

Луганськаобл.,м.Лиси-
чанськ,вул.Незалежнос-
ті,128

ВАТ«Лисичанськийзаводгумових
технічнихвиробів»,кодза
ЄДРПОУ05389942

РегіональневідділенняФон-
дупоХарківській,Донецькій
таЛуганськійобластях

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області,  
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Групаінвентарнихоб’єктівАЗС№3 м.Херсон,вул.Садова,43 Відсутній Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Одноповерховабудівлялабораторії(літ.Г)загальноюплощею
161,8м2

Херсонськаобл.м.Олешки,
вул.Центральна(Пролетар-
ська),20

УправлінняДержавноїказначей-
ськоїслужбиУкраїниуОлешків-
ськомурайоніХерсонськоїобласті,
кодзаЄДРПОУ38045231

Державнаказначейська
службаУкраїни

Групаінвентарнихоб’єктів:тракторколіснийТ-40(інв.№776),
автомобільнийкранКС-3562(інв.№714),універсальнауборочна
машина(інв.№686),автомобільнийкранКС-МАЗ-500(інв.№661),
електроустановкадляіспитів(інв.№7383),компресор(інв.№5259),
електрокомпресор(інв.№5527),насосдлявідкачкиводизвідсіків
(інв.№7025),насосдлявідкачкиводизвідсіків(інв.№6999),насос
пересувнийдлясушіння(інв.№7049),пересувнийкомпресорВУВ-
45/150(інв.№7412),компресор(інв.№5173)

м.Херсон,Карантинний
острів,1

ТОВ«Столичнасудноплавнаком-
панія»кодзаЄДРПОУ31628535

РегіональневідділенняФон-
дувХерсонськійобласті,
АвтономнійРеспубліціКрим
там.Севастополі

Гаражвгаражномукооперативі«Жигулі» Херсонськаобл.,м.Нова
Каховка,вул.Французька

Головнеуправліннястатистики
уХерсонськійобласті,кодза
ЄДРПОУ02362664

Державнаслужбастатистики

Будівляколишньоїсанітарно-епідеміологічноїстанції(комплекс
будівель)

Херсонськаобласть,Ново-
троїцькийр-н,смтНовотро-
їцьке,вул.Херсонська,42

Державнаустанова«Лаборатор-
нийцентрМОЗУ»

Міністерствоохорони
здоров’яУкраїни

Будівляклубузагальноюплощею211м2 Херсонськаобл.,Олешків-
ськийр-н,с.ВеликіКопані,
вул.Леніна,1

Державнепідприємство«Вели-
кокопанівськелісомисливське
господарство»,кодзаЄДРПОУ
00993277

Державнеагентстволісових
ресурсівУкраїни

Будівляскладуядохімікатівплощею93,1м2 Херсонськаобл.,Олешків-
ськийр-н,с.ВеликіКопані,
вул.Леніна,3а

Державнепідприємство«Вели-
кокопанівськелісомисливське
господарство»,кодзаЄДРПОУ
00993277

Державнеагентстволісових
ресурсівУкраїни

Будівляскладуматеріалівплощею82,5м2 Херсонськаобл.,Олешків-
ськийр-н,с.ВеликіКопані,
вул.Леніна,3а

Державнепідприємство«Вели-
кокопанівськелісомисливське
господарство»,кодзаЄДРПОУ
00993277

Державнеагентстволісових
ресурсівУкраїни

Будівляларьказагальноюплощею18,4м2 Херсонськаобл.,Олешків-
ськийр-н,с.ВеликіКопані,
вул.Леніна,5

Державнепідприємство«Вели-
кокопанівськелісомисливське
господарство»,кодзаЄДРПОУ
00993277

Державнеагентстволісових
ресурсівУкраїни

Цехпов’язцівіниківплощею758,5м2 Херсонськаобл.,Олешків-
ськийр-н,с.ВеликіКопані,
вул.Леніна,3а

Державнепідприємство«Вели-
кокопанівськелісомисливське
господарство»,кодзаЄДРПОУ
00993277

Державнеагентстволісових
ресурсівУкраїни

Навісцехупов’язцівіниківплощею180м2 Херсонськаобл.,Олешків-
ськийр-н,с.ВеликіКопані,
вул.Леніна,3а

Державнепідприємство«Вели-
кокопанівськелісомисливське
господарство»,кодзаЄДРПОУ
00993277

Державнеагентстволісових
ресурсівУкраїни

Складмінеральнихдобривплощею50м2 Херсонськаобл.,Олешків-
ськийр-н,с.ВеликіКопані,
вул.Леніна,3а

Державнепідприємство«Вели-
кокопанівськелісомисливське
господарство»,кодзаЄДРПОУ
00993277

Державнеагентстволісових
ресурсівУкраїни

Водозабірнийвузолплощею34,8м2 Херсонськаобл.,Олешків-
ськийр-н,с.ВеликіКопані,
вул.Леніна,3а

Державнепідприємство«Вели-
кокопанівськелісомисливське
господарство»,кодзаЄДРПОУ
00993277

Державнеагентстволісових
ресурсівУкраїни

Залізобетоннаогорожапротяжністю108пог.м Херсонськаобл.,Олешків-
ськийр-н,с.ВеликіКопані,
вул.Леніна,3а

Державнепідприємство«Вели-
кокопанівськелісомисливське
господарство»,кодзаЄДРПОУ
00993277

Державнеагентстволісових
ресурсівУкраїни

Трансформатор Херсонськаобл.,Олешків-
ськийр-н,с.ВеликіКопані,
вул.Леніна,3а

Державнепідприємство«Вели-
кокопанівськелісомисливське
господарство»,кодзаЄДРПОУ
00993277

Державнеагентстволісових
ресурсівУкраїни

Господарчабудівляплощею7,7м2 Херсонськаобл.,Олешків-
ськийр-н,с.ВеликіКопані,
вул.Леніна,3а

Державнепідприємство«Вели-
кокопанівськелісомисливське
господарство»,кодзаЄДРПОУ
00993277

Державнеагентстволісових
ресурсівУкраїни

Господарчабудівляплощею55,4м2 Херсонськаобл.,Олешків-
ськийр-н,с.ВеликіКопані,
вул.Леніна,3а

Державнепідприємство«Вели-
кокопанівськелісомисливське
господарство»,кодзаЄДРПОУ
00993277

Державнеагентстволісових
ресурсівУкраїни

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Окремемайно–кранавтомобільний(КС-4561)К-162набазішасі
КрАЗ-257,державний№АА8416ВМ,інв.№8457

м.Київ,вул.Баренбойма,8 Мостобудівельнийзагін№2
ПАТ«Мостобуд»,кодзаЄДРПОУ
01386303

РегіональневідділенняФон-
дупом.Києву

Нежитловеприміщення(колишнязахиснаспорудацивільноїоборони
(корпус23)

м.Київ,вул.Академіка
Кримського,27,літераБ

ПАТ«Науково-досліднийінститут
електромеханічнихприладів»,код
ЄДРПОУ14309824

РегіональневідділенняФон-
дупом.Києву

Нежитловіприміщенняокреморозташованоїбудівліїдальнізагаль-
ноюплощею969,50кв.м

м.Київ,вул.Васильківська,
34,літераТ

ПрАТ«Торговельно-
підприємницькийцентр»,
кодзаЄДРПОУ05414775

Міністерствоенергетики
тавугільноїпромисловос-
тіУкраїни

Об’єктнерухомогомайна:майновийкомплекс–санаторій(неді-
ючий)загальноюплощею1061,90м2,асаме:водолікарня(літераА)
загальноюплощею793,00м2,ізолятор(літераБ)загальноюплощею
158,30м2,літнійпавільйон(літераВ)загальноюплощею87,30м2,
майстерня(літераГ)загальноюплощею13,50м2,туалет(літераД)
загальноюплощею9,80м2

м.Київ,вул.Федора
Максименка(Червонофлот-
ська),3

Відсутній Відсутній
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Продовження додатка 9Додаток 9  
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 11.11.2019 № 1099)
ПЕРЕЛІК 

об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів,  
приватизацію яких розпочато в 2018 році

Назваоб’єкта Адресаоб’єкта Назвабалансоутримувачаабозберігача,
кодзаЄДРПОУ Органуправління

Регіо наль не відділення Фонду по Він ницькій та Хмельницькій областях

Дитячийсадок Вінницькаобл.,Немирівськийр-н,
с.НовіОбиходи,вул.Мельника,39а

Департаментбудівництва,містобудування
таархітектуриВінницькоїоблдержадміністрації,
кодзаЄДРПОУ39578073

Вінницькаобласнадержавнаад-
міністрація

Тракторнийстан(ускладі:ремонт-
намайстерняліт.3;кузняліт.Й;
складліт.І)

Вінницькаобл.,Літинськийр-н,с.Пе-
трик,пров.Центральний,б/н

Відсутній Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

Підстанціяроторногокомплексу Вінницькаобл.,Козятинськийр-н,
смт.Глухівці

Відсутній Відсутній

Садиба№11квартал№14 Вінницькаобл.,Немирівськийр-н,
c.НовіОбиходи,вул.Мельника,66

ДепартаментбудівництваВінницькоїобласної
державноїадміністрації,кодзаЄДРПОУ39578073

Вінницькаобласнадержавнаад-
міністрація

Садиба№12квартал№14 Вінницькаобл.,Немирівськийр-н,
с.НовіОбиходи,вул.Мельника,64

ДепартаментбудівництваВінницькоїобласної
державноїадміністрації,кодзаЄДРПОУ39578073

Вінницькаобласнадержавнаад-
міністрація

Лікеро-горілчанийзавод Хмельницькаобл.,м.Кам’янець-
Подільський,вул.РусланаКоношен-
ка,74а

ДПспиртовоїталікеро-горілчаноїпромисловості
«Укрспирт»,кодзаЄДРПОУ37199618

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарства
України

Магазиніоздоровчийцентр
(літ.А-1)

Хмельницькаобл.,Кам’янець-
Подільськийр-н,с.Довжок,вул.Уняв-
ко,1

ДПспиртовоїталікеро-горілчаноїпромисловості
«Укрспирт»,кодзаЄДРПОУ37199618

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарства
України

Солодовевідділення(літ.Г) Хмельницькаобл.,Кам’янець-
Подільськийр-н,с.Довжок,вул.Уняв-
ко,1

ДПспиртовоїталікеро-горілчаноїпромисловості
«Укрспирт»,кодзаЄДРПОУ37199618

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарства
України

Комплексбудівель(адмінбудинок,
котельня,гараж)

Хмельницькаобл.,Хмельницькийр-н,
с.ЛісовіГринівці,вул.Лісова,46

ДП«Хмельницькелісомисливськегосподарство»,
кодзаЄДРПОУ33285303

Державнеагентстволісовихресур-
сівУкраїни

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Воднастанція Дніпропетровськаобл.,м.Кам’янське,
вул.Морозова,100

ДНВП«Цирконій»,кодзаЄДРПОУ25012091 Міністерствоенергетикитавугіль-
ноїпромисловостіУкраїни

Будівництво(зреконструкцією
чавунно-ливарногоцеху)

Дніпропетровськаобл.,м.Кам’янське,
вул.Українська,85

ВАТ«Дніпродзержинськиймеханічнийзавод»,код
заЄДРПОУ1412360

РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

БазамеханізаціїАТЦ Дніпропетровськаобл.,м.Кам’янське,
вул.Горобця,4в

ПАТ«ДНІПРОАЗОТ»,кодзаЄДРПОУ5761620 РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

Базабудівельно-монтажногоуправ-
ління,літ.А-1,А-3

Дніпропетровськаобл.,м.Кам’янське,
вул.С.Х.Горобця,24А

АТ«ДНІПРОАЗОТ»,кодзаЄДРПОУ05761620 РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

Житловийбудинок№4 Дніпропетровськаобл.,м.Покров,
вул.Центральна(колишняКалініна),4

АТ«Покровськийгірничо-збагачувальнийкомбі-
нат»,кодзаЄДРПОУ190928

РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

Котедж№2 Дніпропетровськаобл.,Новомосков-
ськийр-н,смтГубиниха-1,вул.Бай-
кальська

ПАТ«Губиниськийцукровийзавод»,кодза
ЄДРПОУ373155

РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

Котедж№3 Дніпропетровськаобл.,Новомосков-
ськийр-н,смтГубиниха-1,вул.Бай-
кальська

ПАТ«Губиниськийцукровийзавод»,кодза
ЄДРПОУ373155

РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

Адміністративнабудівлязвідділен-
нямзв’язку

Дніпропетровськаобл.,Нікопольський
р-н,с.Катеринівка

АТ«Покровськийгірничо-збагачувальний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ190928

РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

Житловийбудинокна44квартири Дніпропетровськаобл.,м.Кам’янське,
вул.Дружбинародів,39

ПрАТ«ЮЖКОКС»,кодзаЄДРПОУ5393079 РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

5-поверховийжитловийбудинокна
79квартир

Дніпропетровськаобл.,м.Верхньод-
ніпровськ,вул.С.Яцковського

ПрАТ«Верхньодніпровськийзаводпотужного
радіобудування»(зберігач),кодзаЄДРПОУ
14313961

РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

Відновлювально-оздоровчий
комплекс

м.Дніпро,площаАкадемікаСтаро-
дубова,3

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

Малоповерховажитловазабудова
ум.Енергодар.БД-13/1(1черга),
БД-13/2(1черга)

Запорізькаобл.,м.Енергодар,пров.
Таврійський,буд.6,кв.1,кв.2

ДПНАЕК«Енергоатом»,кодзаЄДРПОУ
24584661,вособіВП«ЗапорізькаАЕС»,кодза
ЄДРПОУ19355964

Міністерствоенергетикитавугіль-
ноїпромисловостіУкраїни

Малоповерховажитловазабудовау
м.Енергодар.БД-14/1(1черга)

Запорізькаобл.,м.Енергодар,пров.
Таврійський,8

ДПНАЕК«Енергоатом»,кодзаЄДРПОУ
24584661,вособіВП«ЗапорізькаАЕС»,кодза
ЄДРПОУ19355964

Міністерствоенергетикитавугіль-
ноїпромисловостіУкраїни

Малоповерховажитловазабудовау
м.Енергодар.БД-15/1(1черга)

Запорізькаобл.,м.Енергодар,пров.
Таврійський,10

ДПНАЕК«Енергоатом»,кодзаЄДРПОУ
24584661,вособіВП«ЗапорізькаАЕС»,кодза
ЄДРПОУ19355964

Міністерствоенергетикитавугіль-
ноїпромисловостіУкраїни

ГаражспілкиветеранівАфганістану Запорізькаобл.,м.Енергодар,
вул.Комунальна,4

ДПНАЕК«Енергоатом»,кодзаЄДРПОУ
24584661,вособіВП«ЗапорізькаАЕС»,кодза
ЄДРПОУ19355964

Міністерствоенергетикитавугіль-
ноїпромисловостіУкраїни

Складтари Запорізькаобл.,м.Енергодар,
вул.Комунальна

ДПНАЕК«Енергоатом»,кодзаЄДРПОУ
24584661,вособіВП«ЗапорізькаАЕС»,кодза
ЄДРПОУ19355964

Міністерствоенергетикитавугіль-
ноїпромисловостіУкраїни

Житловийбудинок(незавершено-
гобудівництва)літ.А-1,веранда
літ.а-1,господарчабудівля(не-
завершеногобудівництва)літ.Б,
підвалліт.Б’

Запорізькаобл.,Токмацькийр-н,
с.Грушівка,вул.Зарічна,7

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

Житловийбудинок(незавершено-
гобудівництва)літ.А-1,веранда
літ.а-1,господарчабудівля(не-
завершеногобудівництва)літ.Б,
підвалліт.Б’

Запорізькаобл.,Токмацькийр-н,
с.Грушівка,вул.Зарічна,9

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

Житловийбудинок(незавершено-
гобудівництва)літ.А-1,веранда
літ.а-1,господарчабудівля(не-
завершеногобудівництва)літ.Б,
підвалліт.Б’

Запорізькаобл.,Токмацькийр-н,
с.Грушівка,вул.Зарічна,11

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

Житловийбудинок(незавершено-
гобудівництва)літ.А-1,веранда
літ.а-1,господарчабудівля(не-
завершеногобудівництва)літ.Б,
підвалліт.Б’

Запорізькаобл.,Токмацькийр-н,
с.Грушівка,вул.Зарічна,13

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Дніпропетровській,Запорізькійта
Кіровоградськійобластях

Недобудованийжитловийбуди-
нок,літ.А

Запорізькаобл.,Кам’янсько-
Дніпровськийр-н,с.Іванівка,
вул.Широка,142

Відсутній Відсутній

Незавершенебудівництвожитлового
будинкуінв.№1,ускладі:неза-
вершенебудівництво,літ.А;вхідв
підвал,літ.Б.

Запорізькаобл.,Приморськийр-н,
с.Єлизаветівка,вул.Вишнева,30

Відсутній Відсутній

Базаіндустрії Кіровоградськаобл.,м.МалаВиска,
провулокІПрофесійний(ІВатуті-
на),23-Б

Маловисківськийспиртзавод,кодзаЄДРПОУ
00374982

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарства
України

Регіо наль не відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Перепрофілюваннялікувально-
оздоровчогоцентрупідендокрино-
логічнийсанаторій

Івано-Франківськаобл.,Тлумацький
р-н,с.Тарасівка,урочище«Кагава»

Прикарпатськийцентррепродукціїлюдини,код
заЄДРПОУ19400512

Міністерствоохорониздоров’я
України

Лазня Чернівецькаобл,Хотинськийр-н,
с.Гордівці,вул.Мічуріна,14

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Івано-Франківській,Чернівецькійта
Тернопільськійобластях

Двоквартирнийжитловийбудинок Чернівецькаобл.,Заставнівськийр-н,
смтКострижівка,пров.Буковин-
ський,2

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Івано-Франківській,Чернівецькійта
Тернопільськійобластях

Школа Чернівецькаобл.,Новоселицькийр-н,
с.Слобода,вул.О.Кобилянської,6

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Івано-Франківській,Чернівецькійта
Тернопільськійобластях

Дитячаустанова Чернівецькаобл.,Хотинськийр-н,
с.Анадоли

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Івано-Франківській,Чернівецькійта
Тернопільськійобластях

Клуб Чернівецькаобл.,Хотинськийр-н,
с.Гордівці,вул.Сагайдачного,7

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Івано-Франківській,Чернівецькійта
Тернопільськійобластях

Молочно-тваринницькафермана
200голіввеликоїрогатоїхудоби

Чернівецькаобл.,Сокирянськийр-н,
с.Новоолексіївка,вул.Б.Хмельниць-
кого,21-а

Відсутній Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

Регіо наль не відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Будиноккультури(літ.«А») Київськаобл.,Макарівськийр-н,
смтКодра,вул.Шевченка,4Д

ВАТ«Кодрянськийсклозавод»,кодзаЄДРПОУ
00480879(припинено)

РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Назваоб’єкта Адресаоб’єкта Назвабалансоутримувачаабозберігача,
кодзаЄДРПОУ Органуправління

ДосліднийзаводІнститутупро-
блемматеріалознавстваім.І.М.
ФранцевичаНаціональноїакадемії
наукУкраїни

Київськаобл.,м.Бровари,бульвар
Незалежності,34-а

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

18-квартирнийжитловийбудинокз
прибудованиммагазином«Кулінарія»

Київськаобл.,Фастівськийр-н,
смтКожанка,вул.Дружби,3

ВАТ«Кожанськийцукровийзавод»,
кодзаЄДРПОУ00372471(припинено)

РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Одноквартирнийжитловийбудинок Київськаобл.,Сквирськийр-н,
с.Тхорівка,вул.8-гоБерезня,36

ТДВ«Тхорівський»,кодзаЄДРПОУ3376929 РегіональневідділенняФонду
поКиївській,Черкаськійта
Чернігівськійобластях

Котельня Київськаобл.,м.Сквира,вул.Неза-
лежності,228-Д

ПП«Агро-Олімп2006»,кодзаЄДРПОУ34398002 РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Будиноквсаду Київськаобл.,Іванківськийр-н,
с.Оране,вул.Садова,3-а

ТДВ«Оранськийкрохмальнийзавод»,кодза
ЄДРПОУ00383414

РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

48-квартирнийжитловийбудинок Київськаобл.,Бориспільськийр-н,
с.Гора,нарозівулицьПушкінаі
Устинова,б/н

ПАТ«Племіннийзавод«Бортничі»,кодзаЄДРПОУ
00849634

РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

108-квартирнийжитловийбудинок
(літ.«А»)

Київськаобл.,м.Буча,вул.Яблунська
(Кірова),б/н

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Станціяпідготовкиводи Київськаобл.,м.Обухіввул.Київ-
ська,127

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

24-квартирнийжитловийбудинок Київськаобл.,смтЗгурівка,вул.Укра-
їнська,7

КиївськаміськафіліяПАТ«Укртелеком»,
кодзаЄДРПОУ01189910

РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

1/2котеджуТравневоговідділку Київськаобл.,Згурівськийр-н,
с.Майське,вул.П’ятихатська,38

ВАТ«Згурівськийбурякорадгосп»,
кодзаЄДРПОУ00385833

РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Житловийбудинок№6 Київськаобл.,Баришівськийр-н,
с.Гостролуччя,вул.Молодіжна,20

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Житловийбудинок№7 Київськаобл.,Баришівськийр-н,
с.Гостролуччя,вул.Молодіжна,22

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Житловийбудинок№8 Київськаобл.,Баришівськийр-н,
с.Гостролуччя,вул.Молодіжна,24

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

4-квартирнийжитловийбудинок
(поз.4)

Київськаобл.,Баришівськийр-н,
с.Недра,вул.Березанська,3г

СВК«Полісся»,кодзаЄДРПОУ00846381 РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

4-квартирнийжитловийбудинок
(поз.5)

Київськаобл.,Баришівськийр-н,
с.Недра,вул.Березанська,3д

СВК«Полісся»,кодзаЄДРПОУ00846381 РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

4-квартирнийжитловийбудинок
(поз.6)

Київськаобл.,Баришівськийр-н,
с.Недра,вул.Березанська,3е

СВК«Полісся»,кодзаЄДРПОУ00846381 РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Школа Київськаобл.,смтВолодаркавул.
ГероївЧорнобиля,109

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

60-квартирнийжитловийбудинок Київськаобл.,Фастівськийр-н,с.Бо-
рова,вул.Миру

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Середняшкола Київськаобл.,смтСтавище,вул.Цим-
балаСергія(Радянська),103

Департаментрегіональногорозвиткутажитлово-
комунальногогосподарстваКиївськоїобласної
державноїадміністрації,кодзаЄДРПОУ21467647

Київськаобласнадержавнаадмі-
ністрація

РеконструкціябазиЧАЕС«Комплект» Київськаобл.,м.Славутич,будбаза Державнеспеціалізованепідприємство«Чорно-
бильськаАЕС»,кодзаЄДРПОУ14310862

Державнеагентствозуправління
зоноювідчуження

Лазня-пральня(на20місць) Чернігівськаобл.,Ічнянськийр-н,
смтПарафіївка,вул.Новозавод-
ська,10

ПАТ«БЛОКАГРОСВІТ»,кодзаЄДРПОУ00372612 РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

12-квартирнийжитловийбудинок Чернігівськаобл.,м.Новгород-
Сіверський,вул.Залінійна,21-а

ДП«Новгород-СіверськеПМК-212»ВАТ«Чернігів-
водбуд»,кодзаЄДРПОУ01037703

РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Прибудовадо108-квартирногожит-
ловогобудинкудляроботиздітьми

Чернігівськаобл.,Прилуцькийр-н,
смтЛадан,вул.Заводська,30

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Цегельнийзавод Чернігівськаобл.,смтВарва,вул.За-
річна,80

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Житловийбудинок Чернігівськаобл.,Городнянськийр-н,
с.Тупичів,вул.Зелена,6-а

ДП«Укрспирт»,кодзаЄДРПОУ0037199618 Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарства
України

Житловийбудинок Чернігівськаобл.,Городнянськийр-н,
с.Тупичів,вул.Зелена,9-а

ДП«Укрспирт»,кодзаЄДРПОУ0037199618 Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарства
України

Клуб Чернігівськаобл.,Талалаївськийр-н,
с.Слобідка,вул.Перемоги,16

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

2-ачергатеплиці Чернігівськаобл.,м.Ніжин,вул.Но-
сівськийшлях,25

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Одноквартирнийжитловийбудинокз
господарськимблоком

Чернігівськаобл.,Ріпкинськийр-н,
с.Вербичі,вул.Садова,8

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Одноквартирнийжитловийбудинокз
господарськимблоком

Чернігівськаобл.,Ріпкинськийр-н,
с.Вербичі,вул.Садова,9

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Одноквартирнийжитловийбудинокз
господарськимблоком

Чернігівськаобл.,Ріпкинськийр-н,
с.Вербичі,вул.Перемоги,2

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Одноквартирнийжитловийбудинокз
господарськимблоком

Чернігівськаобл.,Ріпкинськийр-н,
с.Вербичі,вул.Перемоги,4-а

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Одноквартирнийжитловийбудинокз
господарськимблоком

Чернігівськаобл.,Ріпкинськийр-н,
с.Павлівка,вул.Нова,20

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігів-
ськійобластях

Школа Чернігівськаобласть,смтКозелець,
вул.Соборності,70-А

УправліннякапітальногобудівництваЧернігівської
обласноїдержавноїадміністрації,кодзаЄДРПОУ
04014246

Чернігівськаобласнадержавна
адміністрація

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Центральназаводськалабораторія Львівськаобл.,м.Н.Розділ,вул.Тех-
нологічна,2-Б

РоздільськеДГХП«Сірка»,кодзаЄДРПОУ
05792891

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарства
України

Базавідпочинкуна20місць Львівськаобл.,Дрогобицькийр-н,
смтСхідниця,вул.Зарічна,1

СлужбаавтомобільнихдорігуЛьвівськійобласті,
кодзаЄДРПОУ25253009

Державнеагентствоавтомобільних
дорігУкраїни

Трансформаторнапідстанція Львівськаобл.,Бродівськийр-н,
замежамис.Лагодів,урочище
Шкільне,1

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Львівській,ЗакарпатськійтаВолин-
ськійобластях

Ливневийколектор Закарпатськаобл.,Ужгородськийр-н,
с.Розівка,вул.Трудова,2б

ПАТ«УжгородськийТурбогаз»,кодзаЄДРПОУ
00153608

РегіональневідділенняФондупо
Львівській,ЗакарпатськійтаВолин-
ськійобластях

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

Комплексбудівельтаспоруду
складі:адміністративно-виробничий
корпус;спортивно-оздоровчийкомп-
лекс;підсобнийкорпус;склад(класи
ГО);насоснастанція;резервуар

Одеськаобл.,м.Ізмаїл,вул.Гага-
ріна,26-а

Одеськийобласнийцентрзайнятості,кодза
ЄДРПОУ03491435

Міністерствосоціальноїполітики
України

Газопровідвисокоготискудлягази-
фікаціїнаселенихпунктівзониНЕС
Первомайськогорайону

Миколаївськаобл,Первомайський
район

УправліннякапітальногобудівництваМикола-
ївськоїоблдержадміністрації,кодзаЄДРПОУ
04013962

Миколаївськаобласнадержавна
адміністрація

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

105-квартирнийжитловийбудинокз
вбудованимпоштовимвідділенням
зв’язку

Сумськаобл.,м.Шостка,вул.Све-
мовська,6-Г

ПрАТ«Шосткинськийзаводхімічнихреактивів»,
кодзаЄДРПОУ05761264

РегіональневідділенняФондупо
ПолтавськійтаСумськійобластях

Одноквартирнийжитловийбуди-
нок№1

Сумськаобл.,Сумськийр-н,
смтНизи,вул.30роківПеремоги,21

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
ПолтавськійтаСумськійобластях
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Продовження додатка 9Продовження додатка 9

Назваоб’єкта Адресаоб’єкта Назвабалансоутримувачаабозберігача,
кодзаЄДРПОУ Органуправління

Житловийбудинок Сумськаобл.,Роменськийр-н,с.Ан-
дріяшівка,вул.Шкільна,59

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
ПолтавськійтаСумськійобластях

Житловийбудинок Сумськаобл.,Роменськийр-н,с.Ан-
дріяшівка,вул.Шкільна,60

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
ПолтавськійтаСумськійобластях

Житловийбудинок Сумськаобл.,Роменськийр-н,с.Ан-
дріяшівка,вул.Шкільна,61

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
ПолтавськійтаСумськійобластях

Заглибленийскладінвентарюіоб-
ладнання

Сумськаобл.,м.Конотоп,вул.Сум-
ська,10д

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
ПолтавськійтаСумськійобластях

ОчисніспорудиВисочанськогоза-
водупродтоварів

Сумськаобл.,Охтирськийр-н,с.Ве-
селийГай,вул.Вишнева,1/4

Відсутній Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

Металевиймодуль Сумськаобл.,м.Конотоп,вул.Яр-
ківська,2

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
ПолтавськійтаСумськійобластях

50-квартирнийжитловийбудинок
(ІІчерга)

Сумськаобл.,м.Кролевець,
вул.Воїнів-Інтернаціоналістів,24А

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
ПолтавськійтаСумськійобластях

Шестиповерховаадміністративнабу-
дівляздвоповерховоюприбудовою

м.Суми,вул.БерезовийГай,9 СхіднерегіональнеуправлінняДержавної
прикордонноїслужбиУкраїни,кодзаЄДРПОУ
14321937

Державнаприкордоннаслужба
України

Житловийбудинок Сумськаобл.,Роменськийр-н,Мало-
бубнівськасільськарада,с.Бацмани,
вул.Миру,27А

ПрАТ«Новежиття»,кодзаЄДРПОУ13998980 Відсутній

Корпусповиробництвупобутових
газовихплит

Сумськаобл.,Ямпільськийр-н,
смтСвеса,вул.Заводська,1

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
ПолтавськійтаСумськійобластях

Житловийбудинок Сумськаобл.,м.Лебедин,вул.Мо-
лодіжна,22

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
ПолтавськійтаСумськійобластях

Одноквартирнийжитловийбуди-
нок№1

Сумськаобл.,Буринськийр-н,с.Дя-
ківка,вул.Урожайна,4

ТДВ«Бурякорадгоспім.Б.Хмельницького»,кодза
ЄДРПОУ00386790

РегіональневідділенняФондупо
ПолтавськійтаСумськійобластях

Одноквартирнийжитловийбуди-
нок№2

Сумськаобл.,Буринськийр-н,с.Дя-
ківка,вул.Урожайна,5

ТДВ«Бурякорадгоспім.Б.Хмельницького»,кодза
ЄДРПОУ00386790

РегіональневідділенняФондупо
ПолтавськійтаСумськійобластях

Одноквартирнийжитловийбуди-
нок№3

Сумськаобл.,Буринськийр-н,с.Дя-
ківка,вул.Урожайна,6

ТДВ«Бурякорадгоспім.Б.Хмельницького»,кодза
ЄДРПОУ00386790

РегіональневідділенняФондупо
ПолтавськійтаСумськійобластях

Одноквартирнийжитловийбуди-
нок№4

Сумськаобл.,Буринськийр-н,с.Дя-
ківка,вул.Урожайна,7

ТДВ«Бурякорадгоспім.Б.Хмельницького»,кодза
ЄДРПОУ00386790

РегіональневідділенняФондупо
ПолтавськійтаСумськійобластях

Станціятехнічногообслуговування
на400пожежнихавтомобілів

Сумськаобл.,м.Суми,вул.Ков-
пака,2

ПАТ«Сумськемашинобудівненауково-виробниче
об’єднання»,кодзаЄДРПОУ05747991

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарства
України

Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Лазнязагальноюплощею266,4кв.м Рівненськаобл.,Дубровицькийр-н,
с.Велюнь,вул.Садова,8а

Відсутній Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

Школа Рівненськаобл.,Сарненськийр-н,
с.Ремчиці,вул.Поліська,96а

Відсутній Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарста
України

Житловийбудинок Рівненськаобл.,Рівненськийр-н,
смтКвасилів,вул.Молодіжна,60

ПАТ«Рівнесільмаш»,кодзаЄДРПОУ728380 РегіональневідділенняФондупоРів-
ненськійтаЖитомирськійобластях

Лазня Житомирськаобл.,Олевськийр-н,
с.Стовпинка,вул.Шевченка,26а

Відсутній РегіональневідділенняФондупоРів-
ненськійтаЖитомирськійобластях

Дільничалікарня Житомирськаобл.,Андрушівський
р-н,с.Івниця,вул.Садова,33

ПрАТ«Фірма«Житомирінвест»,кодзаЄДРПОУ
01272640

РегіональневідділенняФондупоРів-
ненськійтаЖитомирськійобластях

Квартальнакотельня Житомирськаобл.,Ємільчинський
р-н,с.Степанівка,вул.Рад,133/М

ДППМК–155ВАТ«Житомирводбуд»,кодза
ЄДРПОУ1036804

РегіональневідділенняФондупоРів-
ненськійтаЖитомирськійобластях

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

Одноквартирнийжитловийбудинок Харківськаобл.,Барвінківськийр-н,
с.ЧервонаБалка,вул.Молодіжна,31

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

Одноквартирнийжитловийбудинок Харківськаобл.,Барвінківськийр-н,
с.ЧервонаБалка,вул.Молодіжна,33

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

Одноквартирнийжитловийбудинок Харківськаобл.,Барвінківськийр-н,
с.ЧервонаБалка,вул.Молодіжна,35

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

Медсанчастина м.Харків,вул.Рудика,8 Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

Газорозподільнийпункт Харківськаобл.,м.Люботин,вул.Де-
повська,127

ВАТ«Люботинськийхлібозавод»,кодзаЄДРПОУ
00381976

РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

Побутовийкомплексдожитлового
будинку

м.Харків,вул.Сергіївська,8а АТ«ХЕЛЗ«Укрелектромаш»,кодЄДРПОУ
00213799

ДержавнеагентствоУкраїниз
управліннядержавнимикорпора-
тивнимиправамитамайном*

4-поверховий56-квартирнийжитло-
вийбудинок

Донецькаобл.,м.Торецьк,вул.Мая-
ковського,39

ВП«Шахта«Торецька»ДП«Торецьквугілля»,код
заЄДРПОУ33839013

Міністерствоенергетикитавугіль-
ноїпромисловостіУкраїни

Лікувальнийкорпуспрофілакторію Донецькаобл.,Мар’їнськийр-н,
с.Зоряне,вул.Промисловазона,10г

ДП«Селидіввугілля»,кодзаЄДРПОУ33426253 Міністерствоенергетикитавугіль-
ноїпромисловостіУкраїни

Котельняз6-макотлами Донецькаобл.,Бахмутськийр-н,
сел.Спірне

ПАТ«Лисичанськнафтопродукт»,кодзаЄДРПОУ
03484062

Міністерствоенергетикитавугіль-
ноїпромисловостіУкраїни

Котельня Донецькаобл.,Нікольськийр-н,с.То-
полине,вул.Шкільна,буд.26а

СТОВ«Первомайськаптахофабрика»,кодза
ЄДРПОУ00851979

РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

Пташникна15тис.бройлерів Донецькаобл.,Мангушськийр-н,
с.Глибоке

ДП«Маріупольськийморськийторговельний
порт»,кодзаЄДРПОУ112575501

Міністерствоінфраструктури
України

Кінотеатрна500місць Донецькаобл.,м.Покровськ,м-н
Шахтарський,28-а

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

Медсанчастина-поліклініка Донецькаобл.,м.Маріуполь,вул.Ра-
дінаМ.В.,2

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

Тепластоянка Донецькаобл.,Бахмутськийр-н,сел.
Спірне,вул.Центральна,4-а

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

МайстерняРОБ Донецькаобл.,Бахмутськийр-н,сел.
Спірне,вул.Центральна,6А

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

Прибудованиймагазиндо75-
квартирногожитловогобудинку№2

Донецькаобл.,Волноваськийр-н,
смтДонське,вул.Кошового,3-Б

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

Головнанасоснастанція Луганськаобл.,Кремінськийр-н,
с.Варварівка,вул.Центральна,1-А

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

Садибнийжитловийбудинок Луганськаобл.,Старобільськийр-н,
с.Тарабани,вул.Новобудівельна,10

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

Садибнийжитловийбудинок Луганськаобл.,Старобільськийр-н,
с.Тарабани,вул.Новобудівельна,11

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

Садибнийжитловийбудинок Луганськаобл.,Старобільськийр-н,
с.Тарабани,вул.Новобудівельна,12

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуган-
ськійобластях

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Дитячийцентрвідпочинку Херсонськаобласть,с.НижнійРога-
чик,вул.40роківПеремоги,88

ВП«ЗапорізькаАЕС«ДПНАЕК«Енергоатом»,код
заЄДРПОУ19355964

Міністерствоенергетикитавугіль-
ноїпромисловостіУкраїни

35-тиквартирнийжитловийбудинок Херсонськаобл.,м.Каховка,вул.Ай-
вазовського(П.Морозова),1-б

Відсутній РегіональневідділенняФонду
вХерсонськійобласті,Автономній
РеспубліціКримтам.Севастополі

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Кафена50місць м.Київ,вул.ІнженераБородіна,5-Б Відсутній РегіональневідділенняФондупо
м.Києву

РозширеннявиробничоїбазиДВП
«Будремкомплект»

м.Київ,бульварА.Вернадсько-
го,36-В

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
м.Києву

Спецгаражна50автомобілів м.Київ,вул.Охтирська,5-17 Відсутній РегіональневідділенняФондупо
м.Києву

Апарат Фонду

Оздоровчийкомплекс«Прикарпаття» Івано-Франківськаобл.,м.Яремче,
вул.Грушевського,7

НаціональнийбанкУкраїни,кодзаЄДРПОУ
00032106

НаціональнийбанкУкраїни

Назваоб’єкта Адресаоб’єкта Назвабалансоутримувачаабозберігача,
кодзаЄДРПОУ Органуправління

Шахта№10«Нововолинська» Волинськаобл.,Іваничівськийр-н,
с.Поромів

ДП«Дирекціяпобудівництвуоб’єктів»,кодза
ЄДРПОУ00179737

Міністерствоенергетикитавугіль-
ноїпромисловостіУкраїни

Комплексреабілітації,оздоровлення
тавідпочинку

Київськаобл.,Переяслав-
Хмельницькийр-н,с.Циблі,урочище
«Козинськігорби»

ДП«НАЕК«Енергоатом»,кодзаЄДРПОУ
24584661

Міністерствоенергетикитавугіль-
ноїпромисловостіУкраїни

Додаток 10  
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 

(у редакції наказу Фонду від 11.11.2019 № 1099)

ПЕРЕЛІК 
об’єктів соціально-культурного призначення, приватизацію яких розпочато в 2018 році

Назваоб’єкта,кодзаЄДРПОУ Адресаоб’єкта
Назвабалансоутримувача

абозберігача,
кодзаЄДРПОУ

Органуправління

Регіо наль не відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Їдальня м.Дніпро,острівФайнберга,11 Філія«Дніпропетровськийрічко-
вийпорт»ПАТСК«Укррічфлот»,
кодзаЄДРПОУ24986218

РегіональневідділенняФондупоДні-
пропетровській,ЗапорізькійтаКірово-
градськійобластях

Базавідпочинку«Сосновийбор» Дніпропетровськаобл.,Новомос-
ковськийр-н,с.Орлівщина,пров.
Лісний,8

ПАТ«Дніпропетровськийтрубний
завод»,кодзаЄДРПОУ05393122

РегіональневідділенняФондупоДні-
пропетровській,ЗапорізькійтаКірово-
градськійобластях

Дитячадача«Сосенка» Дніпропетровськаобл.,Новомос-
ковськийр-н,с.Орлівщина,пров.
Лісний,8а

ПАТ«Дніпропетровськийтрубний
завод»,кодзаЄДРПОУ05393122

РегіональневідділенняФондупоДні-
пропетровській,ЗапорізькійтаКірово-
градськійобластях

Санаторій-профілакторій Дніпропетровськаобл.,Криворізький
р-н,с.Кудашево

ПАТ«Південнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,кодза
ЄДРПОУ00191000

РегіональневідділенняФондупоДні-
пропетровській,ЗапорізькійтаКірово-
градськійобластях

Шаховийклуб Дніпропетровськаобл.,м.Кривий
Ріг,площаГірницькоїСлави,4

ПАТ«Південнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,кодза
ЄДРПОУ00191000

РегіональневідділенняФондупоДні-
пропетровській,ЗапорізькійтаКірово-
градськійобластях

Сірководневалікувальняліт.А-2зпідвалом
загальноюплощею1269,8м2,сходамиліт.а,
входомвпідвалліт.а’,кисневоюліт.Б,ґанком
літ.б,огорожею№1,2,8,9,підпірнимистінками
№3,5,6,сходами№4,мостіннямліт.Ізагальною
площею153,0м2

м.Дніпро,просп.Свободи,2а ПрАТ«Дніпровськийметалур-
гійнийзавод»,кодзаЄДРПОУ
05393056

РегіональневідділенняФондупоДні-
пропетровській,ЗапорізькійтаКірово-
градськійобластях

Дитячийкомбінат№2(63)(недіючий) Дніпропетровськаобл.,м.Кривий
Ріг,просп.Південний,9

ПАТ«Південнийгірничо-
збагачувальнийкомбінат»,кодза
ЄДРПОУ00191000

РегіональневідділенняФондупоДні-
пропетровській,ЗапорізькійтаКірово-
градськійобластях

Базавідпочинку«Білаакація» Кіровоградськаобл.,Петрівський
р-н,с.Іскрівка,вул.Соколівська,15

ДП«УкрНДПРІпромтехнології»,
кодзаЄДРПОУ14310483

Міністерствоенергетикитавугільної
промисловостіУкраїни

Регіо наль не відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Їдальня Житомирськаобл.,Олевськийр-н,
с.Радовель,вул.МиколиХоречка,21

СТОВ«Радовель»,кодза
ЄДРПОУ05418780

РегіональневідділенняФондупоРів-
ненськійтаЖитомирськійобластях

Регіо наль не відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Клубзобладнанням Черкаськаобл.,м.Тальне,
вул.Кар’єрна1-а

ЗАТ«Тальнівськийщебзавод»,
кодзаЄДРПОУ01375038

РегіональневідділенняФондупо
Київській,ЧеркаськійтаЧернігівській
областях

Регіо наль не відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Базавідпочинку«Гребенів»(двадерев’яніщитові
будиночки:літ.«3-1»площею62,5кв.м;літ.
«И-1»площею62,8кв.м)

Львівськаобл,Сколівськийр-н,
с.Гребенів,вул.Шевченка,155

ПрАТ«Автотранспортнепідпри-
ємство«Західводбуд»,кодза
ЄДРПОУ01034998

РегіональневідділенняФондупо
Львівській,ЗакарпатськійтаВолин-
ськійобластях

Регіо наль не відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

Побутовийкомплекс Одеськаобл.,м.Рені,вул.28Черв-
ня,282а

ПАТ«Одеснафтопродукт»,кодза
ЄДРПОУ03482749

РегіональневідділенняФонду
поОдеськійтаМиколаївськійобластях

Медпункт Одеськаобл.,м.Білгород-
Дністровський,ул.Кишинівська,32

ПАТ«Завод«Тіра»,кодза
ЄДРПОУ14309050

РегіональневідділенняФонду
поОдеськійтаМиколаївськійобластях

Санаторій-профілакторій«Портовик»,якийскла-
даєтьсяз:

Южненськафіліядержавного
підприємства«Адміністрація
морськихпортівУкраїни»
(Адміністраціяморськогопорту
«Южний»),кодзаЄДРПОУ
38728549

МіністерствоінфраструктуриУкраїни

–комплексузагальноюплощею4301,4м2; Одеськаобл.,м.Южне,вул.При-
морська,1

–спортивногокомплексу Одеськаобл.,м.Южне,вул.Ново-
білярська,1

Регіо наль не відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Єдиниймайновийкомплексдержавногопідпри-
ємства«Полтавськийдержавнийнавчально-
курсовийкомбінатагропромисловогокомплексу»,
кодзаЄДРПОУ24567102

м.Полтава,пров.Носова
Віктора,2

Міністерстворозвиткуекономіки,тор-
гівлітасільськогогосподарстаУкраїни

Дитячийоздоровчийтабір Сумськаобл.,Шосткинськийр-н,
с/рСобицька,«Малийбір»урочище,
квартал№2(б/н)

ПрАТ«Шосткинськийзавод
хімічнихреактивів»,кодза
ЄДРПОУ05761264

РегіональневідділенняФондупоПол-
тавськійтаСумськійобластях

Базавідпочинку(58об’єктів) Сумськаобл.,Шосткинськийр-н,
с/рСобицька,«Малийбір»урочище,
квартал№2(б/н)

ПрАТ«Шосткинськийзавод
хімічнихреактивів»,кодза
ЄДРПОУ05761264

РегіональневідділенняФондупоПол-
тавськійтаСумськійобластях

Регіо наль не відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

Лазне–пральнийкомбінат Харківськаобл.,Краснокутськийр-н,
с.Городнє,вул.Центральна,5

ТДВ«Агрофірма«Глобівська»,код
заЄДРПОУ00412406

РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуганській
областях

Єдиниймайновийкомплексбазивідпочинку
«Росінка»

Харківськаобл.,Вовчанськийр-н,
с.Бугаївка,вул.Росяна,1

ТОВфірма«ІнстрокЛТД»,кодза
ЄДРПОУ14082591

Міністерстворозвиткуекономіки,
торгівлітасільськогогосподарства
України

Пансіонат«Блакитніозера» Донецькаобл.,м.Лиман,с.Щурове,
вул.Соборна,20/1

ВАТ«Точмаш»,кодзаЄДРПОУ
14300579

РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуганській
областях

Клуб Донецькаобл.,м.Торецьк,смтКур-
дюмівка,вул.Керамічна,2-б

ПрАТ«Курдюмівськийзавод
кислототривкихвиробів»,кодза
ЄДРПОУ00293545

РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуганській
областях

Єдиниймайновийкомплексдитячогооздоровчого
табору«Голубок»

Донецькаобл.,м.Святогірськ,
вул.ІванаМазепи,29

Підприємство«Владислава»Все-
українськоїорганізаціїінвалідів
«СоюзорганізаційінвалідівУкра-
їни»,кодзаЄДРПОУ31083925

РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуганській
областях

Дитячийоздоровчийтабір«Сонячнийберег» Донецькаобл.,Мангушськийр-н,
смтЯлта,вул.Курортна,17

ВАТ«Точмаш»,кодзаЄДРПОУ
14300579

РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуганській
областях

Будиноккультури Луганськаобл.,Сватівськийр-н,
с.Гончарівка,вул.Центральна,62

Відсутній РегіональневідділенняФондупо
Харківській,ДонецькійтаЛуганській
областях

Регіо наль не відділення Фонду в Херсонській області,  
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

Недіючийлітнійкінотеатр«Текстильник» м.Херсон,селищеТекстильне,
вул.1-шаТекстильна,1-а

ВАТ«Херсонськийбавовняний
комбінат»,кодзаЄДРПОУ
00306710

РегіональневідділенняФондувХер-
сонськійобласті,АвтономнійРеспублі-
ціКримтам.Севастополі

Оздоровчийтабір«Фрегат» Херсонськаобл.,Білозерськийр-н,
с.Кізомис,вул.Набережна

ХерсонськафіліяДержавного
підприємства«Адміністраціямор-
ськихпортівУкраїни»

МіністерствоінфраструктуриУкраїни

Будівляпрофілакторію м.Херсон,вул.Перекопська,169 ВАТ«Херсонськийконсер-
внийкомбінат»,кодзаЄДРПОУ
05529567–припинено

РегіональневідділенняФондувХер-
сонськійобласті,АвтономнійРеспублі-
ціКримтам.Севастополі

Регіо наль не відділення Фонду по м. Києву

Сауна м.Київ,вул.АкадемікаБілецького,
34,літераВ

Філія«Холодокомбінат№4»ПП
«Рось»,кодзаЄДРПОУ33370274

РегіональневідділенняФондупо
м.Києву

Апарат Фонду

Єдиниймайновийкомплексдержавногоспеціа-
лізованогопідприємства«Укртелефільм»,кодза
ЄДРПОУ35524710

м.Київ,вул.Кирилівська,160 Державнийкомітеттелебачення
ірадіомовленняУкраїни
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36конкУрси з відборУ сУб’єктів оціноЧної діялЬності

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Він ницькій 
та Хмельницькій областях про проведення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 
у будівлі контрольно-пропускного пункту. Ба лан со ут римувач – 
Державна установа «Замкова виправна колонія (№ 58)». Місце зна хо-
дження об’єкта: вул. Гагаріна, 2, м. Ізяслав, Хмельницька обл. Мета 
проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. 
Дата оцінки – 30.11.2019. Строк виконання робіт – не більше 5 ка-
лендарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він ницькій 
та Хмельницькій областях. Особа-платник робіт з оцінки – АТ «Ощад-
банк». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення 
є частини будівель (розміщення банкоматів, автоматів з розливу 
напоїв, інших автоматів). Очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки – 2,4 тис. грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – По-
ложення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів 
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. 
земельних ділянок, та майнових прав на них».

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати 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 разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в 
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує пре-
тендент згідно з законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням 
таких послуг, а також строку виконання робіт.

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, 
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: 
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного 
забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі 
ЗМІ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій 
області РВ ФДМУ по Він ницькій та Хмельницькій областях за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування 
інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації по-
вноважень у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Він ницькій та 
Хмельницькій областях за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмель-
ницький, 29013.

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 
площею 59,0 м2. Ба лан со ут римувач: Заклад вищої освіти «Криво-
різький будівельний коледж». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дні-
пропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе), 
8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ППТНЗ «Авто-
школа». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини 
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 2,4 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 

площею 25,0 м2. Ба лан со ут римувач: Коледж радіоелектроніки. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Шмідта, 18. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Олійник В. О. 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
2,4 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівни-

цтва – «Відновлювально-оздоровчий комплекс». Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пл. Академіка Стародубова, 3. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замов-
ник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.11.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти не-
завершеного будівництва. Очікувана найбільша ціна надання послуг 
з оцінки об’єкта оцінки – 8,5 тис. грн.

  4. Назва об’єкта оцінки: комплекс нежитлових будівель 
у складі: нежитлова будівля літ. А з тамбуром літ. а; ґанком 
літ. а1; навісом літ. а2 загальною площею 4107,3 м2; будів-
ля трансформатора літ. В; огорожа № 1; огорожа № 2; хвірт-
ка № 3; ворота № 4; вимощення літ. І. Ба лан со ут римувач: ДП 
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 
14309787). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська 
обл., м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 2. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватиза-
ції шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Поді-
бні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд (окремі 
будівлі зі спорудами аналогічного об’єкта оцінки функціонального 
призначення). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 10,4 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні № 16 на 100 місць 

загальною площею 1046,7 м2; сарай їдальні № 16 літ. Б пло-
щею основи 25,6 м2. Ба лан со ут римувач: ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191000). Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Пе-
реяславська, 2б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу 
на аукціоні. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: окремі будівлі. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки – 5,9 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 загаль-

ною площею 827,2 м2 першого та другого поверхів будівлі (літ. 
А-2). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Героїв 
93-ї бригади, 10а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Ба лан со ут римувач: Державна 
фіскальна служба України. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Товариство 
з обмеженою відповідальністю «УЛІСС-ТУР». Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 23, № 34, 

№ 35, № 36, № 38, № 41 загальною площею 58,4 м2, вбудовані 
в громадський корпус (літ. Б1 – 1; Б-1). Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Молодіжна, буд. 16. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Ба лан со ут римувач: Відокремлений структурний підроз-
діл «Енергодарський міжміськрайонний відділ Державної установи 
«Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях. Платник: Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Інженерно-виробниче підприємство «Кельвін».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019. 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
3,12 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в другий поверх корпу-

су «А» нежитлове приміщення к. 203 (частини приміщень 1, 4) 
загальною площею 16,8 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Ба лан со ут-
римувач: Державне підприємство «Український науково-дослідний 
інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник: Науково-виробнича асоціація «Спецмет». Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. По-
дібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
2,4 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: будівля кафе (літ. Л,З), реєстровий 

номер 38025346.4.ААВАВГ620, площею 37,1 м2, навіс (літ. 
М), реєстровий номер 38025346.4.ААВАВГ123, вбиральня 
(літ. Н), реєстровий номер 38025346.4.ААВАВГ124, ворота 
№ 2, реєстровий номер 38025346.4.ААВАВГ126, паркан № 3, 
реєстровий номер 38025346.4.ААВАВГ129. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору орен-
ди. Ба лан со ут римувач: Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «МАССА ГРУПП». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: Товариство з 
обмеженою відповідальністю «МАССА ГРУПП». Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2019. Подібні до об’єкта 
оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд (окремі будівлі зі 
спорудами аналогічного об’єкта оцінки функціонального призна-
чення). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 10,4 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлово-

го приміщення № 7 першого поверху будівлі (літ. А) (у складі 
приміщення № 3 площею 14,5 м2 та частина приміщення № 1 
площею 2,35 м2), реєстровий номер 38025346.1.ААББЕЖ894, 
загальною площею за внутрішнім обміром 16,85 м2. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди. Ба лан со ут римувач: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «МАССА ГРУПП». Замовник – РВ ФДМУ по Дні-

пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «МАССА ГРУПП». Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019. По-
дібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
2,4 тис. грн.
  11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 

№ 3 одноповерхової будівлі (літ. А), реєстровий номер 
38025346.1.ААББЕЖ893, загальною площею 64,7 м2. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди. Ба лан со ут римувач: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «МАССА ГРУПП». Замовник – РВ ФДМУ по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «МАССА ГРУПП». Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. По-
дібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
2,4 тис. грн.
 12.  Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 

43,9 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Ба лан со ут римувач: Го-
ловне управління ДФС у Кіровоградській області. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності 
України, 60. Мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях. Платник: фізична особа – підприємець Пана-
сенко А. В. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини 
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 2,0 тис. грн.
 13.  Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загаль-

ною площею 1313,1 м2 на цокольному, першому та другому 
поверхах адміністративної будівлі. Ба лан со ут римувач: Державна 
інспекція енергетичного нагляду України. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, Студентський буль-
вар, 15. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Замов-
ник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник: Приватне акціонерне товариство «Кіровоградо-
бленерго». Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини 
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 2,0 тис. грн.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіо наль ного від-
ділення конкурсну документацію, саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну 
пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт 
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за вста-
новленою формою; інформацію про претендента за встановленою 
формою.

Копії документів, які подаються до регіо наль ного відділення, по-
винні бути завірені підписом керівника СОД.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесени-
ми наказом ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, 
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надан-
ня послуг в календарних днях.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом документів що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу докумен-
тального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 29 листопада 2019 р. (включно). 

Конкурс відбудеться у регіо наль ному відділенні 05.12.2019 
об 11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, 
к. 37.

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, 
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.

Електрон на адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ІВАнО-ФРАнКІВСЬКА,ЧЕРнІВЕцЬКА
таТЕРнОПІЛЬСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Чернівецькій області РВ ФДМУ 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: вбудовані приміщення за-
гальною площею 51,8 м2 напівпідвалу будівлі навчального кор-
пусу № 3 (літ. А-А), що перебуває на балансі Чернівецького націо-
нального університету ім. Ю. Федьковича. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Чернівці, вул. Л. Українки, 25. Мета проведення незалежної 
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-
44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електрон на 
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, 
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів): 3. Балансова залишкова вартість основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових ін-

АПАРАТФОнДУ
ІНФОРМАЦІЯ  
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності

 Най ме ну вання об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: 
павільйон загальною площею 1236,7 м2, розташований за 
адресою: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ, що обліковується на 
балансі Національного комплексу «Експоцентр України», з метою 
укладення договору оренди.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: вул. Академіка Глушкова, 1, м. Київ.

Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору 
оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-
ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): один об’єкт.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

30.11.2019.
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 Мініс-

терстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу 
Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – По-
ложення), та з урахуванням умов цієї інформації.

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «ІМПЕРЕЙ».
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 
напрямом І «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 у 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.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 8 000,00 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 28 листо-
пада 2019 року.

На конверті потрібно 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 діяльності, та 
най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізич-
ної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться 04 грудня 2019 року о 14.00 у Фонді 

державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Ал-
мазова, 18/9, кімн. 303).
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вестицій, нематеріальних активів: станом на 31.10.2019 – 274284,36 
грн. Розмір земельної ділянки, усього: 0,6181 га. Місце розташування 
земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці, вул. Л. Українки, 25. Цільове 
призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування буді-
вель. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного 
користування. Наявність об’єктів, відомості про які містять держав-
ну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.10.2019.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 2: приміщення (1-2А) пло-

щею 10,0 м2 адмінбудинку вантажного термінала (літ. 2А) МАПП 
«Порубне», що перебуває на балансі Чернівецької митниці ДФС. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, 
с. Тереблече, вул. Головна, 2к. Мета проведення незалежної оцінки: 
передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. 
Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електрон на адреса 
замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів нео-
боротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, 
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів): 2. Балансова залишкова вартість основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових ін-
вестицій, нематеріальних активів: станом на 30.09.2019 – 9057318,48 
грн. Розмір земельної ділянки, усього: 7,9171 га. Місце розташу-
вання земельної ділянки (ділянок): Чернівецька обл., Глибоцький 
р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 2к. Цільове призначення земельної 
ділянки (ділянок): для обслуговування та реконструкції міжнарод-
ного автомобільного пункту пропуску «Порубне». Правовий режим 
земельної ділянки (ділянок): право постійного користування. Наяв-
ність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазна-
чити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 30.09.2019.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснювати-
ся відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в 
редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).

Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного 
майна виступатиме Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернівецькій області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях.

Платниками робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оцінки ви-
ступатимуть: щодо об’єкта оцінки № 1 – ФОП Арич Діна Дмитрівна; 
щодо об’єкта оцінки № 2 – ПАТ «Укргазбанк».

До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допуска-
ються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів 
оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної 
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямком 1. «Оцінка об’єктів 
в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1. «Оцінка нерухомих 
речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та 
майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність від-
повідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають 
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінюва-
чів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінюва-
чів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
ФДМУ 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: для об’єкта оцінки № 1 – торговельна 
нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування; для 
об’єкта оцінки № 2 – офісна, торговельна-офісна нерухомість.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Коби-
лиці, 21а або безпосередньо до каб. № 5 Управління забезпечення 
реалізації повноважень у Чернівецькій області РВ ФДМУ по Івано-
Франківській, Чернівецькій 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 зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня 
публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 в 
Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Чернівець-
кій області РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Ко-
билиці, 21а.

Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

КиЇВСЬКА,ЧЕРКАСЬКА
таЧЕРнІГІВСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів малої приватизації

 1. Об’єкт незавершеного будівництва – середня школа за 
адресою: Київська обл., смт Ставище, вул. Цимбала Сергія (Радян-
ська), 103, ба лан со ут римувач – Департамент регіо наль ного розвитку 
та житлово-комунального господарства Київської обласної державної 
адміністрації. Орієнтовна дата оцінки – 30.11.2019. Замовник – РВ 
ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Платник – 
РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
подальшої приватизації. Подібними до об’єкта оцінки будуть вва-
жатися: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана найбільша 
ціна: 7 200 грн.
 2. Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок 

№ 6 за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Гостролуччя, 
вул. Молодіжна, буд. 20. Орієнтовна дата оцінки – 30.11.2019. За-
мовник – РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях. Платник – РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для подальшої приватизації. Подібними до об’єкта оцінки 
будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана 
найбільша ціна: 7 200 грн.
 3. Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок 

№ 7 за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Гостролуччя, 
вул. Молодіжна, буд. 22. Орієнтовна дата оцінки – 30.11.2019. За-
мовник – РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях. Платник – РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для подальшої приватизації. Подібними до об’єкта оцінки 

будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана 
найбільша ціна: 7 200 грн.
 4. Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок 

№ 8 за адресою: Київська обл., Баришівський р-н, с. Гостролуччя, 
вул. Молодіжна, буд. 24. Орієнтовна дата оцінки – 30.11.2019. За-
мовник – РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях. Платник – РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для подальшої приватизації. Подібними до об’єкта оцінки 
будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва. Очікувана 
найбільша ціна: 7 200 грн.

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ фДМУ по Київ-
ській, Черкаській та Чернігівській областях конкурсну докумен-
тацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
№ 60/28190, в редакції, затвердженій наказом ФДМУ від 16.01.2018 
за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 
за № 198/31650 (далі – Положення), складається із:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни ви-
конання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, 
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
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 пер-
соналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях не пізніше ніж за чотири робочих 
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.

Конкурс відбудеться 05.12.2019 о 10.00 у РВ ФДМУ по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 606, телефон для до-
відок 200-25-29.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
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 догово-
ру оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху 

чотириповерхової адмінбудівлі площею 21,3 м2. Най ме ну вання 
ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний 
науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хіміч-
ній промисловості». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шев-
ченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «КРОПС ПЛЮС». 
Дата оцінки: 30.11.2019.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху 

чотириповерхової адмінбудівлі площею 30,4 м2. Най ме ну вання 
ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний 
науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній 
промисловості». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевчен-
ка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «УТК ХИМАЛЬЯНС». 
Дата оцінки: 30.11.2019.

2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гаража (га-

ражні бокси № 8-1 – 16,9 м2, № 10-1 – 37,4 м2) загальною пло-
щею 54,3 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: 
Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство 
«Житлосервіс». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 
92/2, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: гр. Демченко О. О. Дата 
оцінки: 31.10.2019.
 2.2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих приміщень 

на першому поверсі гуртожитків: площею 1,5 м2 за адресою: 
вул. Хоменка, 12, м. Черкаси; площею 1,5 м2 за адресою: вул. Михай-
ла Ханенка, 2, м. Черкаси; площею 1,5 м2 за адресою: вул. Михайла 
Ханенка, 4, м. Черкаси; площею 1,5 м2 за адресою: вул. В’ячеслава 
Чорновола, 245/1, м. Черкаси. Най ме ну вання ба лан со ут римувача 
об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове 
підприємство «Житлосервіс». Платник робіт з оцінки: ФОП Іщен-
ко Ю. В. Дата оцінки: 30.09.2019.
 2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на першо-

му поверсі триповерхової адмінбудівлі загальною площею 
39,85 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Голо-
вне управління статистики у Черкаській області. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: вул. Житомирська, м. Сміла, Черкаська обл. Платник 
робіт з оцінки: ФОП Якушин А. В. Дата оцінки: 30.11.2019.
 2.4. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі 

триповерхової адмінбудівлі загальною площею 41,6 м2. Най-
ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Головне управління 
статистики у Черкаській області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
вул. Житомирська, 6, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцін-
ки: ФОП Дибенко І. М. Дата оцінки: 30.11.2019.
 2.5. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху 

будівлі загальною площею 61,42 м2. Най ме ну вання ба лан со-
ут римувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чер-
каській області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: пров. Г. Кудрі, 4, 
м. Кам’янка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Дудник В. О. 
Дата оцінки: 30.11.2019.
 2.6. Назва об’єкта оцінки: вагова, літ. А-1, площею 10,9 м2 

з навісом, літ. В, площею 54,0 м2. Най ме ну вання ба лан со ут-
римувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсер-
віс». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Комарова, 7б, м. Умань, 
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Оранжгаз». Дата оцінки: 
31.10.2019.
 2.7. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі магазину з при-

будовами площею 422,4 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача 
об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Комарова, 9б, м. Умань, Черкась-
ка обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Поліщук О. Я. Дата оцінки: 
31.11.2019.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-

ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 
(в редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (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 з 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 ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958 
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання 
послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2019 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 зазначати 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 (роз-
мір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській об-
ласті за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: 
cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 28 листопада 2019 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 4 грудня 2019 року об 11.00 в Управ-

лінні забезпечення реалізації повноважень у Черкаській об-
ласті за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, 
тел. 37-29-21.

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщен-
ня загальною площею 6,0 м2 на першому поверсі головного 
корпусу університету. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, 
вул. Клепарівська, 35. Ба лан со ут римувач: Львівський державний 
університет безпеки життєдіяльності. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкур-
су (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 прибудинкової території. Місце 
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Клепарівська, 35. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Дивосвіт».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (IV) площею 2,0 м2 

на цокольному поверсі гуртожитку № 3. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Медової Печери, 39. Ба лан со ут римувач: Львів-
ський національний університет імені Івана Франка. Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження 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 прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Ме-
дової Печери, 39. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Білинський 
Ярослав Львович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина кухні (№ 4) площею 2,0 м2 

на першому поверсі гуртожитку № 5. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 62б. Ба лан со ут римувач: Львівський 
національний університет імені Івана Франка. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ орендних відносин). 
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 прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Па-
січна, 62б. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Білинський 
Ярослав Львович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (IV) площею 2,0 м2 

на цокольному поверсі гуртожитку № 2. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Медової Печери, 39а. Ба лан со ут римувач: Львів-
ський національний університет імені Івана Франка. Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження 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 прибудинкової 
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території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Ме-
дової Печери, 39а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бі-
линський Ярослав Львович.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 4 площею 

8,9 м2 на першому поверсі в адміністративній будівлі. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. 
Ба лан со ут римувач: Регіо наль ний сервісний центр МВС у Львівській 
області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дого-
вору 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 (части-
ні площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ді-
лянки: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – ПП «ВікСор».
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 

загальною площею 18,5 м2 на першому поверсі будівлі. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стуса, 2. Ба лан со ут-
римувач: НУ «Львівська політехніка». 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 за-
мовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки про-
порційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з ураху-
ванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розта-
шування земельної ділянки: м. Львів, вул. Стуса, 2. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ФОП Скибінська Зоряна Миколаївна.
 7. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення 

№ 57 за № 57 (2), № 57(6), № 57(7) площею 33,6 м2 на другому 
поверсі будівлі. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. 
В. Чорновола, 4. Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у 
Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовжен-
ня 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 (час-
тині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ді-
лянки: м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – ГО «Зелений Хрест».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 67,7 м2 на другому поверсі будівлі адміністратив-
ного корпусу. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Львівська обл., 
м. Борислав, вул. Грушевського, 7. Ба лан со ут римувач: Головне 
управління Держгеокадастру у Львівській області. Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розмі-
ру 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 прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., 
м. Борислав, вул. Грушевського, 7. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – Бориславський міський центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина актового залу площею 

130,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Ба лан со ут римувач: 
ДП ДІПМ «Містопроект». Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для розрахунку розміру орендної плати з ме-
тою продовження 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 прибудинкової території. Міс-
це розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чу-
принки, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ГО «Клуб спор-
тивного танцю «Браво».
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-го по-

верху нової частини адміністративного корпусу загальною 
площею 185,2 м2 (прим. № 56, № 57, № 58, № 59). Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 9. Ба-
лан со ут римувач: Державне підприємство Львівського державного 
інституту проектування комунального будівництва «Львівдіпроко-
мунбуд». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення дого-
вору 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 (части-
ні площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ді-
лянки: м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 9. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ТОВ «Єдиний сервіс».
 11. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщен-

ня площею 67,2 м2 на першому поверсі в адміністративно-
господарській частині чотириповерхової будівлі. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Театральна, 23. Ба лан со ут-
римувач (орендодавець): Державне підприємство «Національний 
академічний український драматичний театр імені Марії Занько-
вецької». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренд-
них відносин). Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) бу-
дівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. Театральна, 23. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Державне 
підприємство «Національний академічний український драматичний 
театр імені Марії Заньковецької».
 12. Назва об’єкта оцінки: частина санаторію-профілакторію 

площею 203,3 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 43021, Во-
линська обл., м. Луцьк, вул. Ярощука, 30. Ба лан со ут римувач: Схід-
ноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. 
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 прибудинко-
вої території. Місце розташування земельної ділянки: 43021, Во-
линська обл., м. Луцьк, вул. Ярощука, 30. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – Громадська організація «Спортивний клуб козацьких бо-
йових мистецтв «Герць».
 13. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчально-

бібліотечного корпусу № 8 площею 140,0 м2. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 
30а. Ба лан со ут римувач: Східноєвропейський національний універ-
ситет імені Лесі Українки. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної 
плати для укладання договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(033) 224-80-24. 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: 43021, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 а. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ФОП Покора Іван Остапович.
 14. Назва об’єкта оцінки: приміщення частини першого по-

верху адміністративної будівлі площею 48,0 м2. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Не-
залежності, 2. Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у 
Волинській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника кон-
курсу (033) 224-80-24. Електрон на адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної част-
ки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – Державне підприємство «Центр державного 
земельного кадастру».
 15. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будів-

лі (підвал) площею 315,0 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 
35. Ба лан со ут римувач: Володимир-Волинське управління Держав-
ної казначейської служби України Волинської області. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. 
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 прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: 44700, Волинська 
обл., м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 35. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Спортивний клуб 
«Атлант».
  16. Назва об’єкта оцінки: частина адмінбудівлі з огоро-

жею площею 10,2 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 43000, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Залізнична, 15. Ба лан со ут римувач: 
Департамент патрульної поліції України. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження дії договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24. 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 прибудинкової території. Місце 
розташування земельної ділянки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Залізнична, 15. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.10.2019 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Шол-
ков Микола Вікторович.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та 
доповнення до нього (лист ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958) 
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що склалася у І півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця: для № 1 – 7, 14, 16 – 2400,00 
грн; для об’єктів № 8 – 11, 12, 13, 15 – 3000,00 грн.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – 
Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 
2 до Положення є: для № 1-4 – під розміщення банкоматів, авто-
матів з розливу напоїв, інших автоматів; для № 5-17 – приміщення, 
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, 
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського 
харчування тощо).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими перед-
бачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціаліза-
цією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 
прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, 
та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які бу-
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу докумен-
тального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Сі-
чових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у 
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності».

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській, Закарпат-
ській та Волинській областях о 12.00 через 14 днів з дня опу-
блікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати про-
ведення конкурсу включно до 17.00. и для довідок: (032) 255-41-71,  
261-62-04, (031) 261-38-83, 263-00-73, (033) 224-80-24.

ПОЛТАВСЬКАтаСУМСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ 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: група інвентарних об’єктів із 75 най ме ну-
вань – гідроспоруди в кількості 373 одиниці. Місце зна хо дження 
об’єкта: Глухівський р-н – на земельних ділянках Перемозької, 
Семенівської та Уздицької сільських рад, Конотопський р-н – на 
земельних ділянках Підлипнянської сільської ради; м. Конотоп на 
земельних ділянках Конотопської міської ради; Краснопільський 
р-н – на земельних ділянках Самотоївської сільської ради; Сумський 
р-н – на земельних ділянках Верхньосироватської та Садівської 
сільських рад; м. Суми – на земельних ділянках Сумської міської 
ради. Ба лан со ут римувач: Державне підприємство «Укрриба». Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії до-
говору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2019. Строк вико-
нання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Пол-
тавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: Приватне 
акціонерне товариство «Сумирибгосп». Основні ознаки подібності 
об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного функціонального 

призначення. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна 
становить 45 000,00 грн.
 2. Назва об’єкта: ділянка даху площею 18,0 м2 будівлі. Місце-

зна хо дження об’єкта: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєвав, 160. Ба-
лан со ут римувач: Сумський національний аграрний університет. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження договору 
оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2019. Строк виконання ро-
біт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та 
Сумській областях. Платник виконаних робіт: ТОВ «Лайфселл». Осно-
вні ознаки подібності об’єкта оцінки: споруди, зокрема, аналогічного 
функціонального призначення. Додаткова ознака подібності: спо-
руди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, при-
значені для їх розміщення. Максимальна вартість надання послуг з 
оцінки майна становить 4 500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: частина димаря котельні площею 25,0 м2. 

Місце зна хо дження об’єкта: Сумська обл., м. Глухів, вул. Тере-
щенків, 36. Ба лан со ут римувач: Глухівський агротехнічний інститут 
ім. С. А. Ковпака Сумського національного аграрного університету. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення до-
говору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2019. Строк вико-
нання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Пол-
тавській та Сумській областях. Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ 
Україна». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, 
частини будівель. Додаткова ознака подібності: споруди, переда-
вальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх 
розміщення. Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна 
становить 4 500,00 грн.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення в будівлі 

ЦТЕ № 3 площею 558,2 м2. Місце зна хо дження об’єкта: вул. Пол-
тавська, 52, м. Решетилівка, Полтавська обл. Ба лан со ут римувач: 
Казенне підприємство «Укрспецзв’зок». Мета оцінки: визначення 
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланова-
на дата оцінки: 30.11.2019. Строк виконання робіт: 5 календарних 
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання 
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській облас-
тях. Платник виконаних робіт: Виконавчий комітет Решетилівської 
міської ради. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, 
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміні-
стративна, торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, 
нерухомість для закладів харчування. Максимальна вартість надання 
послуг з оцінки майна становить 4 500,00 грн.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії до-
кументи, які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 
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, передбаченим 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 до 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 РВ 
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Не-
бесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 
29.11.2019 включно.

Конкурси відбудуться 05.12.2019 о 10.00 у РВ ФДМУ по Пол-
тавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні 
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. 

Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні 
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області РВ ФДМУ по Рівненській та 
Житомирській області про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки майна

 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 1: нежитлове приміщення 
площею 17,0 м2 в адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управ-
ління Державної казначейської служби України у Чуднівському районі 
Житомирської області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Житомир-
ська обл., м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 132. Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості для з метою укладен-
ня договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2019. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з 
оцінки – ФОП Міщенко С. В. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки 
під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки 
об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 2: нежитлове приміщення 

площею 18,3 м2 в одноповерховій прибудові до двоповерхового 
адмінбудинку, що перебуває на балансі Головного управління ста-
тистики у Житомирській області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
продовження дії договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2019. Замовник 
оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник 
робіт з оцінки – ФОП Трибун Л. С. Очікувана найбільша ціна послуг з 
оцінки під час обрання переможця – 2500,00 грн. Подібні для об’єкта 
оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 3: гідротехнічні споруди 

водойми площею 33,1615 га, що перебуває на балансі Бердичів-
ського міжрайонного управління водного господарства. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: за межами с. Старий Солотвин Бердичів-
ського р-ну Житомирської обл. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2019. Замовник 
оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник 
робіт з оцінки – ФОП Довганюк І. В. Очікувана найбільша ціна послуг з 
оцінки під час обрання переможця 10000,00 грн. Подібні для об’єкта 
оцінки об’єкти – гідротехнічні споруди.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 4: гідротехнічні споруди 

нагульного ставу «Сокільча» площею 39,5 га, що перебуває 
на балансі ДП «Укрриба». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: на річці 
Унава на території Сокільчанської сільської ради (в межах та за меж-
ами населеного пункту) Попільнянського р-ну Житомирської обл. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору 
оренди. Дата оцінки: 30.11.2019. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
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Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ПСП 
«Сокільча». Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання 
переможця – 10000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – гід-
ротехнічні споруди.
 Най ме ну вання об’єкта оцінки № 5: гідротехнічні споруди 

ставка площею 37,3575 га (шахтний водоскид з донним водо-
випуском, земляна гребля довжиною по гребеню 482 м), що пе-
ребуває на балансі Житомирського міжрайонного управління водного 
господарства. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: на р. Мостова (ба-
сейн р. Уж) за межами с. Купеч (землі Сингаївської та Ходаківської 
сільських рад) Коростенського р-ну Житомирської обл. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди. 
Дата оцінки: 30.11.2019. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Рівненській 
та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – ФОП Пупков В. В. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання перемож-
ця – 10000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – гідротехнічні 
споруди.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 
року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року 
за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – 
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів 
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності 
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання 
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); 
підтвердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; 

інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановле-
ними в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: 
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління забез-
печення реалізації повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ 
по Рівненській та Житомирській областях за чотири робочих дні 
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити най ме ну вання об’єкта 
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурс-
ну документацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опу-
блікування цієї інформації об 11.00 в Управлінні забезпечення 
реалізації повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по 
Рівненській та Житомирській областях за адресою: м. Жито-
мир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер телефону (0412) 
42-04-18).

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів 

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 
площею 57,3 м2 зі східцевою площадкою площею 20,8 м2 
на першому поверсі будівлі сауни. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, 107б. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості (вартості) об’єкта з 
метою продажу на електрон ному аукціоні з умовами. Телефон за-
мовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу 
(0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та 
Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях. 
Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація від-
сутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним 
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір 
земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): 30.11.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки: 3 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення, частини будівель.
  2. Назва об’єкта оцінки: тверде покриття (замощення) 

території пункту відправки автобусів «Залізничний» площею 
10,0 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Небесної 
сотні, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди 
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. 
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса 
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рів-
не, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Шекель Ольга 
Леонідівна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: 
інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно 
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будів-
ництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства: інформація відсутня. Балансова за-
лишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 
інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (діля-
нок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки 
(ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки 
(ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земель-
ної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність 

об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша 
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до 
об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного функціо-
нального призначення.
 3. Назва об’єкта оцінки: тверде покриття (замощення) тери-

торії пункту відправки автобусів «Залізничний» площею 8,0 м2. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розра-
хунку орендної плати з метою укладення договору оренди держав-
ного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс 
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Андрійчук Алла Анатоліївна. Осно-
вні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фі-
нансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір ста-
тутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: ін-
формація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, 
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ді-
лянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призна-
чення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий 
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікува-
на найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного 
функціонального призначення.
 4. Назва об’єкта оцінки: тверде покриття (замощення) тери-

торії пункту відправки автобусів «Залізничний» площею 10,0 м2. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розра-
хунку орендної плати з метою укладення договору оренди держав-
ного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс 
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 
77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Поліссяхліб». Основні види продук-
ції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засо-
бів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвес-
тицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсут-
ня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), 
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділян-
ки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної 
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної 
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцін-
ка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікувана най-
більша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні 
до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного функціо-
нального призначення.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина навчально-виробничої 

майстерні площею 210,1 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Дем’янчука, 3а. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон 
замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкур-
су (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника конкурсу: rivne@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській та 
Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Плат-
ник робіт з оцінки: ФОП Моргун Олександр В’ячеславович. Осно-
вні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних 
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових 
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір 
земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце 
розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація від-
сутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація 
відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) 
(за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-
ка майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна надання послуг з 
оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення, частини будівель.
 6. Назва об’єкта оцінки: тверде покриття (замощення) тери-

торії пункту відправки автобусів «Залізничний» площею 10,0 м2. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розра-
хунку орендної плати з метою укладення договору оренди держав-
ного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс 
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Бордюг Олена Анатоліївна. Осно-
вні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фі-
нансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір ста-
тутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: ін-
формація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, 
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ді-
лянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призна-
чення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий 
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікува-
на найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного 
функціонального призначення.
 7. Назва об’єкта оцінки: тверде покриття (замощення) тери-

торії пункту відправки автобусів «Залізничний» площею 7,0 м2. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розра-
хунку орендної плати з метою укладення договору оренди держав-
ного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс 
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Лип-
ня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Вітрук Наталія Іванівна. Осно-
вні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фі-
нансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір ста-
тутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: ін-

формація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, 
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ді-
лянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призна-
чення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий 
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікува-
на найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного 
функціонального призначення.
 8. Назва об’єкта оцінки: тверде покриття (замощення) тери-

торії пункту відправки автобусів «Залізничний» площею 10,0 м2. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розра-
хунку орендної плати з метою укладення договору оренди держав-
ного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс 
замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електрон на адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Гордейчук Віра Василівна. Осно-
вні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фі-
нансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір ста-
тутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: ін-
формація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, 
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ді-
лянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призна-
чення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий 
режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2019. Очікува-
на найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн. 
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, зокрема, аналогічного 
функціонального призначення.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних докумен-
тів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ По-
ложення.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів від дати підписання договору на проведення незалежної 
оцінки.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті, на якому 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 ді-
яльності, та най ме ну вання юридичної особи або прізвище, ім’я, 
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

Місце зна хо дження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, 
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській та Житомир-
ській областях о 9.00 через 14 днів після опублікування цієї ін-
формації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підроз-
ділу з діловодства РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні 
до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон 
для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності

 1. Най ме ну вання об’єкта оцінки: розмір збитків, що при-
звели до завдання майнової шкоди державі за встановленим 
фактом нестачі основних засобів цілісного майнового комп-
лексу структурного підрозділу «Лабораторний комплекс», 
переданого в оренду ТОВ «Марімпекс» за договором оренди 
від 26.12.2001 № 885/2001. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 173. Мета про-
ведення оцінки: визначення розміру збитків відповідно до вимог 
пунктів 103-110 Методики оцінки майна, затвердженої постановою 
КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами). Замовник послуг з оцінки: 
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, теле-
фон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.
gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Марімпекс». Кількість об’єктів 
необоротних активів згідно з аналітичним обліком: основні засо-
би (обладнання та інструменти) – 1 од. (інв. № 2278, трасошукач, 
рік випуску – 1989). Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 1,3 
тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід 
з оцінки розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди, 
при пошкодженні, розкраданні, нестачі, знищенні, псуванні осно-
вних засобів суб’єкта господарювання.
 2. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-

міщення загальною площею 43,0 м2 цокольного поверху ад-
міністративного будинку, що перебуває на балансі Головного 
управління Національної поліції в Харківській області, код за ЄДРПОУ 
40108599. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Миро-
носицька, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з 
метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ 
ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Головльов І. А. Наявність об’єктів, 
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 30.11.2019. Очікувана найбільша ціна послуг 
з оцінки – 2,2 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись прак-
тичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 3. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення за-

гальною площею 92,3 м2 першого поверху адміністративної 
будівлі, що перебуває на балансі Головного управління Національної 
поліції в Донецькій області, код за ЄДРПОУ 40109058. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Біло-
усова, 10. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з 
метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ 
ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/
телефакс: (057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Торговий дім «ОСІНЬ». Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Очікувана найбільша ціна 
послуг з оцінки – 2,95 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись 
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 4. Най ме ну вання об’єкта оцінки: державне майно загальною 

площею 1840,2 м2, а саме: нежитлова будівля ковальсько-
зварювального цеху спортивно-оздоровчого комплексу (літ. 
«И-2») загальною площею 268,0 м2; нежитлова будівля складів 
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(літ. «Г-1») загальною площею 274,2 м2; нежитлові приміщення 
будівлі дослідних майстерень (літ. «Б-2») загальною площею 
1298,0 м2, у тому числі: кімн. № 1-7, 12-24, 26-33, 37-43 за-
гальною площею 640,3 м2 першого поверху та кімн. № 1-3, 5-26, 
28-42 загальною площею 657,7 м2 другого поверху, що перебу-
ває на балансі ДП «Український державний науково-дослідний 
вуглехімічний інститут (УХІН)», код за ЄДРПОУ 00190443. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: 61023, м. Харків, вул. Весніна, 12. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення 
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-
14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: 
Приватне підприємство «Єдність». Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.11.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,1 
тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з 
оцінки комплексів будівель.
 5. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового вбу-

дованого приміщення підвалу площею 10,0 м2 та частина 
покрівлі площею 30,0 м2 будівлі, що перебуває на балансі Ма-
ріупольського будівельного коледжу, код за ЄДРПОУ 01242886. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, 
просп. Свободи, буд. 90. Мета проведення оцінки: визначення вар-
тості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з 
оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 
телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@
spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство 
«Київстар». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. В якості 
подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженер-
них споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин 
будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і антен 
операторів телекомунікацій.
 6. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина веранди площею 

2,0 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу № 2, що пе-
ребуває на балансі Донбаської державної машинобудівної академії, 
код за ЄДРПОУ 02070789. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 84000, 
Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 39. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення 
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-
14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: 
Акціонерне товариство «Альфа-банк». Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.11.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 
тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з 
оцінки приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу 
напоїв та іншого подібного майна.
 7. Най ме ну вання об’єкта: нежитлове приміщення – кімн. 

№ 35, 36 цокольного поверху 3-поверхової адміністративної 
будівлі (інв. № 35801) загальною площею 9,1 м2, що перебу-
ває на балансі Державного підприємства «Український державний 
науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», код за ЄДРПОУ 
0190443. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Весніна, 
7. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Доне-
цькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: При-
ватне підприємство фірма «ТАССО». Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 
тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з 
оцінки приміщень, частин будівель.
 8. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – 

кімн. № 20, 21, 22 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі 
учбового корпусу № 3, інв. № 0001030010, літ. А-5, реєстро-
вий № 01116472.7.ПВПСЦЧ031, загальною площею 136,9 м2, 
що перебуває на балансі Українського державного університету 
залізничного транспорту, код за ЄДРПОУ 01116472. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Харківська набережна, 8. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкту оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Доне-
цькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Галеревич М. Б. Наявність об’єктів, що містять державну та-
ємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.10.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн. 
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 
приміщень, частин будівель.
 9. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлова одноповерхова 

будівля телятника на 100 голів (інв. № 13649) (літ. А-1) (далі – 
майно) загальною площею 851,4 м2, що перебуває на балансі 
Харківського державного авіаційного виробничого підприємства 
Заводу по технічному обслуговуванню та ремонту авіаційної техніки 
«ТОРА» (код за ЄДРПОУ 1128506). Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: Харківська обл., Харківський р-н, смт Хорошеве, вул. Миру, 47а. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Доне-
цькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Веглерис В. С. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 6,0 тис. грн. В якості по-
дібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки окремих бу-
дівель, зокрема, порівняної площі.
 10. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщен-

ня – кімната № 5 на першому поверсі 12-поверхової будівлі 
виробничого корпусу (літ. «А-12»), 02497980.1АААДДК930, 
загальною площею 5,9 м2, що перебуває на балансі Державно-
го підприємства Українського державного проектного інституту  
«УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» (ідентифікаційний номер 02071151). 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Космічна, 21а. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Доне-
цькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057) 700-03-14, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Листопад С. І. Наявність об’єктів, що містять державну та-
ємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
30.10.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. 
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 
приміщень, частин будівель.
  11. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового 

вбудованого приміщення площею 16,0 м2 першого поверху 
будівлі залізничного вокзалу станції Покровськ, що перебуває 
на балансі Виробничого структурного підрозділу «Лиманське тери-
торіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та 
експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» код за ЄДРПОУ 
41149437. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. По-
кровськ, пл. Привокзальна, б/н. Мета проведення оцінки: визначен-
ня вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник 
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адре-
са: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Позднякова 
Ю. Ю. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Очі-
кувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. В якості по-

дібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
 12. Най ме ну вання об’єкта оцінки: державне майно площею 

2,0 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу № 1, що пе-
ребуває на балансі Донбаської державної машинобудівної акаде-
мії (код за ЄДРПОУ 02070789). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення 
договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)700-03-
14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: 
Акціонерне товариство «Альфа-банк». Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.11.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 
тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з 
оцінки приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу 
напоїв та іншого подібного майна.
 13. Най ме ну вання об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення коридору з хімічної сторони (поруч з ліфтом) на сьо-
мому поверсі навчального корпусу загальною площею 8,0 м2, 
що перебуває на балансі Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна (ідентифікаційний номер 02071205). Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: м. Харків, пл. Свободи, 4. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості об’єкту оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник 
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Сафонова Є. Г. 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Очікувана 
найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. В якості подібного 
буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, час-
тин будівель.
 14. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове приміщення: 

кімн. № 708 на 1-му поверсі 4-поверхової адміністративної бу-
дівлі (літ. Б-4) загальною площею 13,5 м2, що перебуває на ба-
лансі Регіо наль ного сервісного центру МВС в Харківській області, код 
за ЄДРПОУ 40112097. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, 
вул. Шевченка, 26. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкту оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Регіо наль не 
відділення Фонду державного майна України по Харківській, Доне-
цькій та Луганській областях, телефон/телефакс: (057)700-03-14, 
електрон на адреса kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ 
«Науково-технічний центр Харківського регіо наль ного відділення 
Українська екологічна академія наук». Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.11.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 
тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з 
оцінки приміщень, частин будівель.
 15. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення за-

гальною площею 4131,8 м2 інженерного корпусу літ. «А-3», а 
саме: кімн. № 1-10, 13-18, 20-61 загальною площею 1087,0 м2 
підвалу; кімн. № 1-10, 15-18, частина коридору кімн. № 19 (пло-
щею 22,0 м2), 20, 24-37, 39, 44, частина коридору кімн. № 45 
(площею 10,0 м2), частина тамбуру кімн. № 49 (площею 1,6 м2), 
53-56, 58-64 загальною площею 836,3 м2 першого поверху; 
кімн. № 1-33 загальною площею 1107,1 м2 другого поверху; 
кімн. № 1-43 загальною площею 1101,4 м2 третього повер-
ху, що перебуває на балансі ДП «Український державний науково-
дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)» (код за ЄДРПОУ 00190443). 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 61023, м. Харків, вул. Весніна, 
12. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по 
Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс 
(057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник 
робіт з оцінки: Приватне підприємство «Єдність». Наявність об’єктів, 
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 30.11.2019. Очікувана найбільша ціна по-
слуг з оцінки – 3,7 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись 
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 16. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – 

кімн. № 35 площею 9,66 м2 та частина вестибуля (приміщення 
№ 51) площею 12,6 м2 на першому поверсі чотириповерхового 
патолого-анатомічного корпусу (інв. № 10310013) загальною 
площею 22,26 м2, що перебуває на балансі Харківської медичної 
академії післядипломної освіти, код за ЄДРПОУ 01896872. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Амосова, 35. Мета про-
ведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон-
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Комунальне 
підприємство «Ритуал» Харківської міської ради. Наявність об’єктів, 
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна по-
слуг з оцінки – 2,2 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись 
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 17. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 

площею 42,1 м2 службової будівлі вантажного подвір’я, що пе-
ребуває на балансі ВП «Маріупольське територіальне управління» 
філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і 
споруд» АТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 41149437). Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: 85700, Донецька область, м. Волнова-
ха, вул. 100 років Червоного Хреста, 9б. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон-
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Приватне 
підприємство виробничо-комерційна фірма «АЗОВІНТЕРПРОМ». 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – ні. Дата оцін-
ки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Очікувана 
найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн. В якості подібного 
буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, час-
тин будівель.
 18. Най ме ну вання об’єкта оцінки: окреме індивідуально ви-

значене майно – нежитлові приміщення – кімн. № 36, 37, 38 на 
1-му поверсі 5-поверхової будівлі санаторію-профілакторію 
«Імпульс» (інв. № 70330, літ. «А-5») загальною площею 
209,2 м2, що перебуває на балансі Харківського національного 
університету радіоелектроніки, код за ЄДРПОУ 02071197. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Бакуліна, 16. Мета про-
ведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон-
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Лівшиц 
В. П. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. Очі-
кувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн. В якості поді-
бного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
 19. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-

міщення загальною площею 182,3 м2 одноповерхової будівлі 
(реєстровий номер 34032208.1.УЮИХЮЕ122), що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Шахтоуправління «Півден-
нодонбаське № 1», код за ЄДРПОУ 34032208. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 

оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Доне-
цькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: 
Державне підприємство «Держвуглепостач». Наявність об’єктів, 
що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 30.11.2019. Очікувана найбільша ціна по-
слуг з оцінки – 2,95 тис. грн. В якості подібного буде враховуватись 
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
 20. Най ме ну вання об’єкта оцінки: три місця по 2,0 м2 за-

гальною площею 6,0 м2, частини нежитлових вбудованих при-
міщень першого поверху учбового корпусу № 1, що перебуває 
на балансі Українського державного університету залізничного 
транспорту (код за ЄДРПОУ 01116472). Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 8. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон-
на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Макси-
менко Г. О. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. В якості по-
дібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень 
для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого 
подібного майна.
  21. Най ме ну вання об’єкта оцінки: окреме індивідуально 

визначене майно – кімн. № 250 на 2-му поверсі навчального 
корпусу (інв. № 70994, літ. «Д-4»), пам’ятка архітектури, за-
гальною площею 16,1 м2, що перебуває на балансі Харківсько-
го національного університету радіоелектроніки, код за ЄДРПОУ 
02071197. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 
14. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Харківській, Доне-
цькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, 
електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Литвиненко С. А. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019. 
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. В якості по-
дібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень, 
частин будівель.
  22. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване 

приміщення площею 15,9 м2 на першому поверсі триповерхо-
вої будівлі учбового корпусу (інв. № 101310001), що перебуває 
на балансі Луганського національного аграрного університету, код 
за ЄДРПОУ 00493669. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 92733, Лу-
ганська обл., Старобільський р-н, с. Веселе, вул. Молодіжна, 8. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою 
укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Луганській області РВ ФДМУ 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс 
(057) 700-03-14, електрон на адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник 
робіт з оцінки: ФОП Шевченко В. В. Наявність об’єктів , що містять 
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.10.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 
тис. грн. В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з 
оцінки приміщень, частин будівель.
 23. Най ме ну вання об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване при-

міщення площею 9,3 м2 на третьому поверсі чотириповерхової 
будівлі вокзалу ст. Рубіжне (інв. № 8870100001082), що перебу-
ває на балансі виробничого структурного підрозділу «Попаснянське 
територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт 
та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 
40075815. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 93000, Луганська обл., 
м. Рубіжне, вул. Набережна, 1д. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди з метою продовження договору оренди. За-
мовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Луганській області РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електрон на 
адреса: kharkiv@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Сєвєродо-
нецьке об’єднання АЗОТ». Наявність об’єктів , що містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2019. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн. 
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 
приміщень, частин будівель.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-
ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які ді-
ють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-
вадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаче-
ним п.12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс-
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка 
складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних 
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропо-
зиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачують-
ся претендентом згідно із законом; документів щодо практичного 
досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення); підтвердних до-
кументів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення); 
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спе-
ціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

Місце зна хо дження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-77-19.

Конкурси відбудуться через 14 календарних днів після опу-
блікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях за адресою: 61057, м. Харків, 
майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх).

Конкурсна документація подається шляхом поштового відправ-
лення на адресу РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 або безпо-
середньо до поштової скриньки для кореспонденції (м. Харків, май-
дан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля поста охорони, час виїмки 
кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше ніж за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід за-
значити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити дату опублікування інформації про оголошення конкурсу; 
назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний від-
бір суб’єкта оціночної діяльності, та най ме ну вання юридичної особи 
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який 
подає конкурсну документацію.
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м.КиЇВ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для 
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення дого-
вору оренди.

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

Пло-
ща,м2

Адресаоб’єкта
оцінки Балансоутримувач

Платник
робітз
оцінки
об’єкта

Орієнтовна
датаоцінки

Очікувананай-
більшаціна

наданняпослуг
зоцінки/грн

1 Частина
даху

20,0 м.Київ,
вул.Предсла-
винська,6

Київськийнаціональ-
нийлінгвістичний
університет

ПрАТ«Ки-
ївстар»

30.11.19

5000

2 Нежитло-
вепримі-
щення

20,0 м.Київ,вул.Ака-
демікаЯнгеля,
1/37к

НТУУ«Київськийполі-
технічнийінститутім.
І.Сікорського»

ФОП
Асатуров
Р.В.

30.11.19

5000

3 Нежитлові
примі-
щення

158,3 м.Київ,
вул.І.Огієн-
ка,19

Державнийуніверси-
тетінфраструктурита
технологій

ТОВ«Оке-
анїжі»

30.11.19

6500

4 Нежитло-
вабудівля
№37

1216,0 м.Київ,просп.
АкадемікаГлуш-
кова,1(літ.«Ч»)

Національнийкомп-
лекс«Експоцентр
України»

ТОВ«Ін-
туїт»

30.11.19

8500

5 Нежитло-
вепримі-
щення

71,2 м.Київ,просп.
ЛесяКурбаса,2а

ДПТНЗ«КиївськеВПУ
машинобудуваннята
комп’ютерно-інтегро-
ванихтехнологій»

ТОВ
«Академія
водіння
№1»

30.11.19

5500

6 Частина
фасадута
горища
будівлі

10,0
(вт.ч.
3,0та
7,0)

м.Київ,просп.
Космонавта
Комарова,1,
корпус№7

Національнийавіацій-
нийуніверситет

ПрАТ«Ки-
ївстар»

30.11.19

5000

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

Пло-
ща,м2

Адресаоб’єкта
оцінки Балансоутримувач

Платник
робітз
оцінки
об’єкта

Орієнтовна
датаоцінки
Очікувана
найбільша
цінанадан-
няпослугз
оцінки/грн

1 Частинадаху
татехнічного
поверху

16,0
(вт.ч.
4,0та
12,0)

м.Київ,просп.
Космонавта
Комарова,1,
корпус№8а

Національнийавіа-
ційнийуніверситет

ТОВ
«лайф-
селл»

30.09.19
5000

2 Нежитловіпри-
міщення

143,6 м.Київ,вул.До-
рогожицька,9

Національнаме-
дичнаакадеміяпіс-
лядипломноїосвіти
ім.П.Л.Шупика

ФОПТов-
качН.А.

30.11.19
6500

3 Частинане-
житловогопри-
міщення

6,0 м.Київ,вул.Ге-
нералаРодим-
цева,7б

НУБіПУкраїни ФОП
Костен-
коС.В.

31.10.19
5000

4 Нежитлове
приміщення

13,0 м.Київ,
вул.Дружків-
ська,8

Коледжінформа-
ційнихтехнологій
таземлевпорядку-
ванняНАУ

ФОПЦим-
балМ.В.

31.10.19
5000

5 Частинадаху
танадбудова
будівлі

11,13
(ут.ч.
3,0та
8,13)

м.Київ,вул.Во-
лодимирська,72

Національнийуні-
верситетхарчових
технологій

ПрАТ«Ки-
ївстар»

30.09.19
5000

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

Пло-
ща,м2

Адресаоб’єкта
оцінки Балансоутримувач

Платник
робітз
оцінки
об’єкта

Орієнтовна
датаоцінки
Очікувана
найбільша
цінанадан-
няпослугз
оцінки/грн

6 Залізобетонна
площадка

88,0 м.Київ,просп.
КосмонавтаКо-
марова,1(біля
корпусу№6)

Національнийавіа-
ційнийуніверситет

ТОВ
«Київфуд-
сервіс»

30.11.19
6500

7 Окреморозта-
шованабудівля
тамайданчикз
бетонногопо-
криття

213,03
(вт.ч.
38,4та
174,63)

м.Київ,вул.По-
літехнічна,41
(білякорпусу
№18)

НТУУ«Київський
політехнічнийін-
ститутім.І.Сікор-
ського»

ТОВ
«Київфуд-
сервіс»

30.11.19
7000

8 Нежитлове
приміщення

163,0 м.Київ,вул.М.
Бойчука(Кікві-
дзе),36

Національний
транспортнийуні-
верситет

ПП«Тран-
сБудТ»

31.10.19
6500

9 Нежитлове
приміщення

34,7 м.Київ,
вул.Предсла-
винська,6

Київськийнаціо-
нальнийлінгвістич-
нийуніверситет

ПМП«Ін-
терсевен»

31.10.19
5000

10 Нежитлове
приміщення

139,6 м.Київ,
вул.ОттоШмід-
та,26

Центральнека-
зеннепідприєм-
ствопробірного
контролю

ДУ«Офіс
АПМФС»

31.10.19
6500

11 Нежитлові
приміщення
–об’єкткуль-
турноїспад-
щини

299,25 м.Київ,просп.
Перемоги,37,
корпус№1

НТУУ«Київський
політехнічнийін-
ститутім.І.Сікор-
ського»

ПВНЗ
«Міжна-
родний
універси-
тетфінан-
сів»

30.11.19
7500

12 Нежитлові
приміщення–
об’єкткультур-
ноїспадщини

454,55 м.Київ,просп.
Перемоги,37,
корпус№1

НТУУ«Київський
політехнічнийін-
ститутім.І.Сікор-
ського»

ПВНЗ
«Міжна-
родний
універси-
тетфінан-
сів»

30.11.19
7500

13 Нежитлове
приміщення

44,1 м.Київ,вул.Об-
серваторна,25

ДП«Державнеспе-
ціалізованевидав-
ництво«Техніка»

ТОВ«Фай-
нийДрук»

31.10.19
5000

14 Частинане-
житловогопри-
міщення

2,0 м.Київ,вул.До-
рогожицька,9

Національнаме-
дичнаакадеміяпіс-
лядипломноїосвіти
ім.П.Л.Шупика

ФОП
Листо-
падВ.М.

30.11.19
5000

15 Частинане-
житловогопри-
міщення

6,25 м.Київ,просп.
Повітрофлот-
ський,35

ДВНЗ«Київський
електромеханічний
коледж»

ФОПДуд-
нікМ.Ю.

30.11.19
5000

16 Нежитлове
приміщення

149,0 м.Київ,
вул.П.Мирно-
го,19

НТУУ«Київський
політехнічнийін-
ститутім.І.Сікор-
ського»

ГО«Все-
українська
федерація
рукопаш-
ногобою»

30.11.19
6500

17 Нежитлове
приміщення

62,0 м.Київ,
вул.Освіти,3

Київськийнаціо-
нальнийуніверси-
тетбудівництваі
архітектури

ГО«Спор-
тивний
клуб«Мо-
номах»

30.11.19
6000

18 Частинане-
житловогопри-
міщення

54,0 м.Київ,вул.Ав-
тотранспорт-
на,6

Басейновеуправ-
лінняводнихре-
сурсівсереднього
Дніпра

ТОВ«Мо-
деренс»

30.11.19
5500

19 Частинане-
житловогопри-
міщення

5,0 м.Київ,
вул.Дегтярів-
ська,49г

ДВНЗ«КНЕУ
ім.В.Гетьмана»

ФОПНе-
лепА.І.

31.10.19
5000

20 Частинадаху
татехнічного
поверху

12,0(в
т.ч.6,0
та6,0)

м.Київ,
вул.Бердичів-
ська,1

Центральнийгоспі-
тальМВСУкраїни

ТОВ
«лайф-
селл»

31.08.19
5000

№
з/п

Назва
об’єкта
оцінки

Пло-
ща,м2

Адресаоб’єкта
оцінки Балансоутримувач

Платник
робітз
оцінки
об’єкта

Орієнтовна
датаоцінки
Очікувана
найбільша
цінанадан-
няпослугз
оцінки/грн

21 Частинадаху
татехнічного
поверху

19,0
(вт.ч.
3,0та
16,0)

м.Київ,вул.Не-
мировича-Дан-
ченка,2,корпус
№4

Київськийнаціо-
нальнийуніверси-
теттехнологійта
дизайну

ПрАТ«Ки-
ївстар»

31.10.19
5000

Конкурси відбудуться 4 грудня 2019 року о 15.00 в РВ ФДМУ 
по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 28 листопада 2019 року за 
адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.

Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному 

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, 
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи 
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі 
в конкурсному відборі допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 4 грудня 2019 року», 
а також зазначити назву об’єкта оцінки та най ме ну вання суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 
(далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцін-
ки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в 
межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників кон-
курсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до кон-
курсної документації, порядку її складання, оформлення та подання 
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за вста-
новленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлова будівля, не-

житлові приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки 
подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до Положення.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина фасаду та гори-
ща будівлі, частина даху та технічного поверху, частина даху та надбу-
дова будівлі є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних 
пристроїв мобільних операторів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення – 
об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини 
будівель, які становлять культурну цінність.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – залізобетонна площад-
ка, майданчик з бетонного покриття є: майданчик.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Місце зна хо дження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шев-
ченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

Продовження таблиці Продовження таблиці

підсумки коНкурсів з відбору суб’єктів оціНочНої діЯльНості

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛиНСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності від 16.10.2019

Частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому 
поверсі корпусу патологічної анатомії. м. Львів, вул. Пекарська, 52. 
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкур-
су – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання 
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2000 грн.

Нежитлове приміщення загальною площею 11,8 м2, що перебуває 
в будівлі «Єдиного офіса» (в’їзд) МАПП «Рава-Руська». Львівська обл., 
Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінського, 28. Мета оцінки – про-
довження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціноч-
ної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість 
робіт – 1200 грн.

Нежитлове приміщення загальною площею 11,9 м2, що розмі-
щене в будівлі «Єдиного офіса» (в’їзд) міжнародного пункту пропус-
ку для автомобільного сполучення «Рава-Руська». Львівська обл., 
Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінського, 28. Мета оцінки – про-
довження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціноч-
ної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість 
робіт – 1200 грн.

Нежитлове приміщення (кімната № 15) загальною площею 19,4 м2 
на першому поверсі нежитлової будівлі під літерою «РІІ-1» – адмі-
ністративної будівлі ВДСП і АБ ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» 
імені Данила Галицького». м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцін-
ки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін ви-
конання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1900 грн.

Нежитлові приміщення № 116, 117 загальною площею 20,7 м2 на 
другому поверсі старого аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168. 
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкур-
су – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1800 грн.

Нежитлові приміщення № 29-34 загальною площею 85,2 м2 на 
першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета оцінки – 
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 5 к/д. 
Вартість робіт – 1500 грн.

Нежитлові приміщення № 1-1, 1-3, 1-4, 1-6, 1-8, 1-9, 1-11, 
1-12 їдальні загальною площею 105,2 м2 в одноповерховій частині 
триповер хової будівлі навчального корпусу. Львівська обл., м. Сам-
бір, вул. С. Крушельницької, 7. Мета оцінки – продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП 
Левандовська Н. В. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 
1040 грн.

Нежитлові приміщення № 10817, № 108-18, № 108-19, № 108-
20, № 108-21, № 108-22, № 108-23, № 108-24, № 108-25 згідно 
з поверховим планом загальною площею 124,5 м2 в підвальному 
при міщенні гуртожитку. м. Львів, вул. Гніздовського, 6. Мета оцін-
ки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 5 к/д. 
Вартість робіт – 1500 грн.

Нежитлова будівля (млин) загальною площею 144,3 м2. Львівська 
обл., Старосамбірський р-н, с. Стрільбичі, вул. Річна, 62. Мета оцін-
ки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. 
Вартість робіт – 2800 грн.

Вбудовані нежитлові приміщен ня загальною площею 147,9 м2 на 
першо му (№ 13, 14, 15, 16), другому (№ 75, 76, 77, 78) та четвер-
тому (№ 177, 178) поверхах будівлі. м. Львів, вул. В. Великого, 33. 
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкур-
су – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.

Нежитлові приміщення № 28, 29 загальною площею 159,1 м2 на 
першому повер сі виробничо-складської будівлі літ. «Б-1». Львівська 
обл., Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Київська, 18. Мета оцінки – 
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оці-
ночної діяльності – ПП «Левковичі». Термін виконання робіт – 2 к/д. 
Вартість робіт – 1030 грн.

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 199,6 м2 
на першому по версі корпусу № 25 Технопарк. м. Львів, вул. Горо-
доцька, 286. Мета оцінки – укладення договору оренди. Перемо-
жець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна 
компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1025 грн.

Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною пло-
щею 425,5 м2 на першому поверсі будівлі складу. м. Львів, вул. Ху-
торівка, 2. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін 
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1024 грн.

Нежитлові вбудовані приміщен ня загальною площею 445,3 м2, 
а саме: навчальні майстерні площею 99,7 м2, 172,9 м2, 172,7 м2 
на першо му поверсі будівлі. Львівська обл., Дрогобицький р-н, 
смт Підбуж, вул. Галицька, 106. Мета оцінки – продовження дого-
вору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – 
ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість 
робіт – 1028 грн.

Нежитлові приміщення № 15, 19, 21, 22, 23 загальною площею 
711,2 м2 на першому поверсі виробничо-складської будівлі. Львівська 
обл., Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Київська, 18. Мета оцінки – про-
довження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціноч-
ної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1030 грн.

Частина даху будівлі учбового кор пусу № 5 загальною площею 
25,0 м2. м. Львів, вул. С. Бандери, 28а. Мета оцінки – продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльнос-
ті – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. 
Вартість робіт – 2450 грн.

Частина вбудованого приміщення (поз. 4) площею 4,5 м2 першо-
го поверху адмінбудинку літ. А, інвентарний номер 10310001. За-
карпатська обл., м. Іршава, вул. Шевченка, 40. Мета оцінки – укла-
дення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ПП «Радикал». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість 
робіт – 2100 грн.

Вбудоване приміщення (поз. 23) площею 4,5 м2 на першому по-
версі адмінбудинку (літ. А). Закарпатська обл., смт Міжгір’я, вул. Шев-
ченка, 74. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Експерт-центр». Термін 
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2300 грн.

Частина вбудованого приміщен ня (поз. 2-7) площею 4,0 м2 в пра-
вому крилі другого поверху будівлі поста електричної централізації 
(літ. Б). Закарпатська обл., смт Воловець, вул. Привокзальна, 3. 
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкур-
су – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Радикал». Термін виконання 
робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2200 грн.

Частина вбудованого приміщення кабінету (поз. 19 за планом) 
площею 5,0 м2 в лівому крилі першого поверху адмінбудівлі літ. А. 
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Ф. Тихого, 8. Мета оцінки – про-
довження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ФОП Мицьо І. В. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість 
робіт – 2000 грн.

По об’єкту: частина будівлі ПС шахти № 4 площею 74,9 м2 за 
адресою: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1в 
відповідно до п. 8 розділу III Положення конкурс вважається таким, 
що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна 
об’єктів оренди, що відбулися 17.10.2019

Переможцями конкурсів визнано:
1) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на 

проведення оцінки державного майна:
частини приміщення гаража площею 30,5 м2 за адресою: вул. Не-

залежності, 116а, смт Машівка, Полтавська обл., що обліковується 
на балансі ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони 
здоров’я». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість ви-
конаних робіт – 2800,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 ка-
лендарних днів;

частини нежитлового приміщення загальною площею 76,5 м2 за 
адресою: вул. Незалежності, 21а, м. Хорол, Полтавська обл., що об-
ліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській 
області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 
виконаних робіт – 2800,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 
5 календарних днів;

кабінет на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 6,2 м2 за 
адресою: вул. Кременчуцька, 2 В, с. Розсошенці, Полтавський район; 
приміщення каси на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 
4,2 м2, за адресою: вул. Зоріна, 7а, с. Бутенки, Кобеляцький р-н, Пол-
тавська область; приміщення каси на 1-му поверсі адміністративної 
будівлі площею 4,1 м2, за адресою: вул. 40 років ДАІ, м. Кременчук, 
Полтавська обл., що обліковується на балансі Регіо наль ного центру 
МВС в Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії догово-
ру оренди. Вартість виконаних робіт – 3500,00 грн, строк виконання 
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

2) юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консуль-
таційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:

нежитлового приміщення площею 45,7 м2 за адресою: вул. Сум-
ська, 2, м. Зіньків, Полтавська обл., що обліковується на балансі Управ-
ління державної казначейської служби України у Зіньківському районі. 
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
2812,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

3) юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки держав-
ного майна:

частини нежитлового приміщення гуртожитку площею 55,9 м2 за 
адресою: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук, Полтавська обл., 
що обліковується на балансі Регіо наль ного центру професійно-
технічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки – продовження дії 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3200,00 грн, строк ви-
конання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

Продовження рубрики на стор. 36
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42до Уваги оцінюваЧів

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

 05.11.2019 м. Київ  № 1078

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 26 жовтня 2018 року № 832/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціноч-
ну діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою товариства з обмеженою від-
повідальністю (далі – ТОВ) «ВІОН-П» (вх. Фонду державного майна України від 02 жовтня 2019 року 
№ 1359/28121), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26 жовтня 2018 року № 832/18, виданий 
Фондом державного майна України ТОВ «ВІОН-П» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
42492337).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні 
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо опри-
люднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, май-
нових прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду                                                      Дмитро СЕННИЧЕНКО

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

 05.11.2019  м. Київ  № 1079

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 15 серпня 2018 року № 635/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльнос-
ті – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою товариства з обмеженою відповідальністю 
(далі – ТОВ) «ІНСТИТУТ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» (вх. Фонду державного майна України від 
08 жовтня 2019 року № 1330/28677), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15 серпня 2018 року № 635/18, виданий 
Фондом державного майна України ТОВ «ІНСТИТУТ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 39619088).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні 
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо опри-
люднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, май-
нових прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду                                                      Дмитро СЕННИЧЕНКО

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

 05.11.2019  м. Київ  № 1080

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 14 травня 2019 року № 381/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльнос-
ті – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою товариства з обмеженою відповідальністю 
(далі – ТОВ) «КОНСАЛТИНГ – ЕКСПЕРТ ПЛЮС» (вх. Фонду державного майна України від 01 жовтня 2019 
року № 1353/27919), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14 травня 2019 року № 381/19, виданий 
Фондом державного майна України ТОВ «КОНСАЛТИНГ – ЕКСПЕРТ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи в ЄДРПОУ 42838130).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні 
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо опри-
люднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, май-
нових прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду                                                      Дмитро СЕННИЧЕНКО

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

 06.11.2019  м. Київ  № 1085

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 11 червня 2018 року № 488/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 
2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою приватного підприємства (далі – ПП) «ЕВЕРЕСТ ЕКСПЕРТ» 
(вх. Фонду державного майна України від 25 жовтня 2019 року № 1368/30162), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 11 червня 2018 року № 488/18, виданий 
Фондом державного майна України ПП «ЕВЕРЕСТ ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 40829721).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні 
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо опри-
люднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, май-
нових прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду                                                      Дмитро СЕННИЧЕНКО

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

 12.11.2019  м. Київ  № 1105

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 24 березня 2017 року № 248/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльнос-
ті – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – приватного 
акціонерного товариства (далі – ПРАТ) «АНТАЛ-ЕКСПЕРТ» (вх. Фонду державного майна України від 01 
листопада 2019 року № 1374/31103), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 24 березня 2017 року № 248/17, виданий 
Фондом державного майна України ПРАТ «АНТАЛ-ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 14237421).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні 
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо опри-
люднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, май-
нових прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду                                                      Дмитро СЕННИЧЕНКО

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

 12.11.2019  м. Київ  № 1106

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 07 листопада 2018 року № 868/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльнос-
ті – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою товариства з обмеженою відповідальністю 

(далі – ТОВ) «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ СЕРВІС ЕКСПЕРТ» (вх. Фонду державного майна України від 08 жовтня 
2019 року № 1312/28692), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 07 листопада 2018 року № 868/18, вида-
ний Фондом державного майна України ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ СЕРВІС ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи в ЄДРПОУ 425000007).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні 
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо опри-
люднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майно-
вих прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду                                                      Дмитро СЕННИЧЕНКО

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

 12.11.2019  м. Київ  № 1107

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 21 листопада 2016 року № 912/16

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 
2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою приватного підприємства (далі – ПП) «ГЕО-МАЙСТЕР» (вх. 
Фонду державного майна України від 28 жовтня 2019 року № 1363/30336), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21 листопада 2016 року № 912/16, вида-
ний Фондом державного майна України ПП «ГЕО-МАЙСТЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 32563343).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні 
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо опри-
люднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майно-
вих прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду                                                      Дмитро СЕННИЧЕНКО

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

 12.11.2019  м. Київ  № 1108

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 21 січня 2019 року № 45/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 
2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) 
«КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (вх. Фонду державного майна України від 29 жовтня 
2019 року № 1330/30673), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21 січня 2019 року № 45/19, виданий Фон-
дом державного майна України ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи в ЄДРПОУ 42718421).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні 
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо опри-
люднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майно-
вих прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду                                                      Дмитро СЕННИЧЕНКО

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

 14.11.2019  м. Київ  № 1115

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 12 вересня 2018 року № 716/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 
2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою приватного підприємства (далі – ПП) «ЕКСПЕРТ-СЕРВІС-
ПЛЮС» (вх. Фонду державного майна України від 06 листопада 2019 року № 1371/31619), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 12 вересня 2018 року № 716/18, виданий 
Фондом державного майна України ПП «ЕКСПЕРТ-СЕРВІС-ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 32268220).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні 
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо опри-
люднення цього наказу. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майно-
вих прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду                                                      Дмитро СЕННИЧЕНКО

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

 14.11.2019  м. Київ  № 1116

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 29 жовтня 2018 року № 843/18

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 
2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) 
«ІНСТИТУТ ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГУ» (вх. Фонду державного майна України від 06 листопада 2019 
року № 1363/31488), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29 жовтня 2018 року № 843/18, виданий 
Фондом державного майна України ТОВ «ІНСТИТУТ ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГУ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 38118000).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні 
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо опри-
люднення цього наказу. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майно-
вих прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду                                                      Дмитро СЕННИЧЕНКО

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

 14.11.2019  м. Київ  № 1117

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 15 лютого 2019 року № 111/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності 
– суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду держав-
ного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 
квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Мель-
ник Любові Василівни (вх. Фонду державного майна України від 06 листопада 2019 року № 1332/31489), 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15 лютого 2019 року № 111/19, виданий 
Фондом державного майна України ФОП Мельник Любові Василівні (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2173805088).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні 
зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо опри-
люднення цього наказу. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майно-
вих прав та професійної оціночної діяльності.

Голова Фонду                                                      Дмитро СЕННИЧЕНКО



36 відомості
приватизації

20 листопада 2019 року № 47 (1275)

4) фізичну особу – підприємця Даниленка О. І. на проведення 
оцінки державного майна:

частини нежитлового приміщення площею 17,2 м2 за адресою: Сум-
ська обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23, що обліковується на балансі 
Конотопської районної державної адміністрації. Мета оцінки – продо-
вження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2205,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

5) юридичну особу – Приватне підприємство «Експертно-оціночна 
фірма Апекс» на проведення оцінки державного майна:

частини бетонного замощення площею 3,0 м2; частини ділянки 
даху площею 1,0 м2; частини горища площею 18,0 м2 за адресою: 
Сумська обл., м. Ромни, вул. Аптекарська, 2, що обліковується на 
балансі Сумського обласного центру зайнятості. Мета оцінки – укла-
дення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 4000,00 грн, строк 
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по КиЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 26.09.2019

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеці-
альної вартості з метою укладення договору оренди або з метою продо-
вження договору оренди.

№
з/п Назваоб’єктів

Переможець–
суб’єктоціночної

діяльності

Вар-
тість

Строквико-
нанняробіт

(день)

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

1 Будівлягаража,асаме:одинбоксгаражазагаль-
ноюплощею28,3м2заадресою:Київськаобл.,
м.Бровари,вул.О.Оникієнка,буд.6,щооб-
ліковуєтьсянабалансіДП«Радіопередавальний
центр»

ТОВ«Українські
інноваційнікон-
сультанти»

4700 4

2 Частинаклубуплощею1,0м2заадресою:Ки-
ївськаобл.,Бориспільськийр-н,с.Мартусівка,
вул.Бориспільська,1,щоперебуваєнабалансі
державноїустанови«Бориспільськавиправна
колонія(№119)»

ТОВ«Аналітич-
но-консалтин-
говийцентр
«ЕПРАЙЗЕР»

2700 3

3 Частинаприміщенняплощею15,0м2на3-му
поверсібудівліврежимнійзоніпасажирського
термінала«D»заадресою:Київськаобл.,м.Бо-
риспіль,Аеропорт,щоперебуваєнабалансіДП
МА«Бориспіль»

ТОВ«Аналітич-
но-консалтин-
говийцентр
«ЕПРАЙЗЕР»

2750 3

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

4 Частинадахубудівліремонтно-експлуатаційної
майстерніплощею14,65м2та4антено-місцяна
матчідлятранкінговогозв’язкуплощею1,8м2за
адресою:Київськаобл.,м.Бориспіль,аеропорт,
щоперебуваютьнабалансіДП«Міжнародний
аеропорт«Бориспіль»

ФОПЧебаков
ОлексійІванович

3000 2

5 Частинаприміщення№144площею0,2м2у
підвалі,частинаприміщення№146площею
0,2м2на1-уповерсі,частинаприміщення№30
площею0,2м2на2-муповерсі,частинапри-
міщення№18площею0,2м2та0,2м2,частина
приміщення№13площею1,4м2длярозміщення
фідера7/8"–40пог.м+1/2"–70пог.м,пло-
щею1,8м2на3-муповерсібудівліаеровокза-
лутермінала«Б»,реєстровийномерзаЄРОДВ
20572069.1435.НЛТНПД055,заадресою:Київська
обл.,м.Бориспіль,аеропорт,щоперебуваютьна
балансіДП«Міжнароднийаеропорт«Бориспіль»

ФОПЩаслива
НадіяЗуфарівна

3300 4

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по КиЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 17.10.2019

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або 
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з ме-
тою продовження договору оренди.

№
з/п Назваоб’єктів

Переможець–
суб’єктоціночної

діяльності

Вар-
тість

Строквико-
нанняробіт

(день)

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

1 Майданчикзагальноюплощею500,0м2за
адресою:Київськаобл.,м.Ірпінь,смтКоцю-
бинське,вул.Пономарьова,17,щоперебуває
набалансіДП«Київськийвійськовийдерево-
обробнийзавод»

ТОВ«ЕКСПЕРТ–ІН-
ЖИНІРИНГСЕРВІС»

3180 7

2 Частинаприміщення№78площею2,0м2на
3-муповерсіпасажирськоготермінала«D»
(інв.№47578)заадресою:Київськаобл.,
м.Бориспіль,Аеропорт,щоперебуваєнаба-
лансіДПМА«Бориспіль»

ДП«Європейський
центрконсалтингу
таоцінки»

2700 5

3 Одноповерховабудівлязагальноюплощею
81,8м2заадресою:Київськаобл.,Києво-
Святошинськийр-н,с.СофіївськаБорщагівка,
вул.Житня,8а,щоперебуваєнабалансіРСП
«Київцентраеро»

ТОВТД«Ріелтер-
Україна»

4500 4

4 ГідротехнічніспорудиСтаву№11загальною
площею29газаадресою:Київськаобл.,
Тетіївськийр-н,с.Росішки,щоперебуває
набалансіДП«Укрриба»

ФОПЧебаковОлек-
сійІванович

8800 2

5 Частинанежитловогоприміщеннязагаль-
ноюплощею2,0м2укімнаті№11будинку
№1базивідпочинкуРСП«Київцентраеро»
Украерорухузаадресою:Київськаобл.,Бо-
риспільськийр-н,с.Кийлів,вул.Рудяківська,
56,щоперебуваєнабалансіРСПКиївський
районнийцентрДержавногопідприємстваоб-
слуговуванняповітряногорухуУкраїни

ФОПЧебаковОлек-
сійІванович

2800 2

6 Металевесховище№4,будівля1,інв.№01-
005,загальноюплощею322,3м2заадресою:
Київськаобл.,смтКоцюбинське,вул.Понома-
рьова,2,щоперебуваєнабалансіКонсорціум
«Військово-будівельнаіндустрія»

ФОПГундарева
АллаОлексіївна

4299 2

7 Приміщення№І,1-2,1-4,1-5,1-6,1-7,
1-8,1-9,1-10,1-11,1-12загальноюпло-
щею63,0м2убудівліїдальні(інв.№49)за
адресою:Київськаобл.,смтКоцюбинське,
вул.Пономарьова,17,щоперебуваєнаба-
лансіДП«Київськийвійськовийдеревооброб-
нийзавод»

ТОВ«ЕКСПЕРТ–ІН-
ЖИНІРИНГСЕРВІС»

2700 5

8 Майданчик37197165.6.ЯНЖПВЛ235,загаль-
ноюплощею3000м2заадресою:Київська
обл.,м.Чорнобиль,вул.Кірова,54/2,щопе-
ребуваєнабалансіДержавногоспеціалі-
зованогопідприємства«Чорнобильський
спецкомбінат»

ПП«ГАРАНТ-
ЕКСПЕРТ»

2900 2

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36конкУрси з відборУ сУб’єктів оціноЧної діялЬності

підсумки коНкурсів з відбору суб’єктів оціНочНої діЯльНості

№
з/п Назваоб’єктів

Переможець–
суб’єктоціночної

діяльності

Вар-
тість

Строквико-
нанняробіт

(день)

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

9 Частинанежитловогоприміщення№1.1.16
площею7,7м2на1-муповерсіпасажирсько-
готермінала«D»заадресою:Київськаобл.,
м.Бориспіль,ДП«Міжнароднийаеропорт
«Бориспіль»,щоперебуваєнабалансіДП
Міжнароднийаеропорт«Бориспіль»

ДП«Європейський
центрконсалтингу
таоцінки»

2600 5

10 Нежитловеприміщенняплощею103,8м2
на3-муповерсіадміністративногобудинку
заадресою:Київськаобл.,смтГостомель,
вул.Автодорожна,1,щоперебуваєнабалансі
ДП«Антонов»

ТОВ«ЕКСПЕРТ–ІН-
ЖИНІРИНГСЕРВІС»

2500 5

11 Нежитловабудівлязагальноюплощею
1572,2м2,втомучисліпідвалплощею93,9м2
тагаражплощею20,8м2заадресою:Київська
обл.,м.БілаЦерква,вул.БогданаХмель-
ницького,42/41,щообліковуєтьсянабалансі
Білоцерківськогобудинкухудожньоїтворчості
(Київськаобласть)

ФОП«Гундарева
АллаОлексіївна»

6999 2

12 Частинамайданчикапідвстановленняметале-
воїщоглиназалізобетоннійопорізагальною
площею12,21м2заадресою:Київськаобл.,
Ірпінськийр-н,дільницяКиїв-Коростень,
перегінБіличі-Ірпінь,25-йкм,всмузіполоси
відводузалізниці,щоперебуваєнабалансі
ВідокремленогопідрозділуКиївськоїдистанції
коліїДТГО«Південно-Західназалізниця»

ФОПЧебаковОлек-
сійІванович

2700 2

13 Частинанежитловогоприміщеннябудівліпо-
стаЕЦзагальноюплощею1,0м2заадресою:
Київськаобл.,м.Бориспіль,вул.Привокзаль-
на,1,щоперебуваєнабалансіВідокремлено-
гопідрозділу«Київськебудівельно-монтажне
експлуатаційнеуправління№1»Держав-
ноготериторіально-галузевогооб’єднання
«Південно-західназалізниця»

ФОПЧебаковОлек-
сійІванович

2700 2

14 Нежитловіприміщення№1.4.29,№1.4.50,
№1.4.68,№1.4.69,№1.4.100загальною
площею251,9м2на1-муповерсітермінала
«D»тачастинанежитловогоприміщення
№4.2.59загальноюплощею69,7м2на4-му
поверсітермінала«D»заадресою:Київська
обл.,м.Бориспіль,аеропорт,щоперебува-
ютьнабалансіДП«Міжнароднийаеропорт
«Бориспіль»

ТОВ«Бюроінвести-
ційногоменеджмен-
ту«Капітал»

3360 3

15 Частинаприміщення№8на1-муповерсі
пасажирськоготермінала«D»(інв.№47578)
загальноюплощею3,6м2заадресою:Київ-
ськаобл.,м.Бориспіль,ДП«Міжнароднийае-
ропорт«Бориспіль»,щоперебуваєнабалансі
ДП«Міжнароднийаеропорт«Бориспіль»

ФОПЧебаковОлек-
сійІванович

2800 2

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Житомирській області Регіо наль ного відділення ФДМУ 
по РІВНЕНСЬКІЙ та ЖиТОМиРСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 17.10.2019

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для здійснення незалежної оцінки майна визнано:

Фізична особа – підприємець Лапкіна Тетяна Василівна по 
об’єкту: приміщення їдальні площею 327,8 м2, що перебуває на ба-
лансі Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму, 
за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шев-
ченка, 38 (вартість виконання – 2240,00 грн, строк виконання – 4 ка-
лендарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди;

Фізична особа – підприємець Бондарчук Олександр Микола-
йович по об’єкту: нежитлові приміщення площею 62,5 м2 в будівлі 
(літ. А), що перебуває на балансі Житомирського технологічного 
коледжу Київського національного університету будівництва і ар-
хітектури, за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, 19 (вар-
тість виконання – 2450,00 грн, строк виконання – 3 календарних 
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження дії 
договору оренди.

Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по 
об’єктах:

захисна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) сховище 
№ 20168, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу 
та перебуває на балансі ВАТ «Керамік», за адресою: м. Житомир, 
вул. Богунська, 50 (вартість виконання – 2900,00 грн, строк вико-
нання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди;

захисна споруда цивільного захисту (цивільної оборони) схо-
вище № 20253, яка під час приватизації не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Завод «Будматеріали» та перебуває на зберіганні 
Благодійного фонду «Об’єднана фундація дослідження та відро-
дження спадщини Полісся», за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 
43 (вартість виконання – 2900,00 грн, строк виконання – 3 кален-
дарних дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди;

Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту: нежит-
лові приміщення на 1-му поверсі будівлі спортзалу площею 290,0 м2, 
що перебуває на балансі Центру ПТО м. Житомир, за адресою: м. Жи-
томир, вул. Троянівська, 50 (вартість виконання – 2440,00 грн, строк 
виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди;

Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: не-
житлові приміщення площею 26,3 м2 на 2-му поверсі адміністративної 
будівлі (літ. А-2), що перебувають на балансі Головного управління 
статистики у Житомирській області, за адресою: Житомир ська обл., 
м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10 (вартість виконання – 2450,00 грн, 
строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
з метою продовження дії договору оренди;

Фізична особа – підприємець Селюк Михайло Олексійович по 
об’єкту: нежитлове приміщення площею 14,1 м2 на 2-му поверсі 
будівлі, що перебуває на балансі Малинської районної державної 
адміністрації, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, пл. Собор-
на, 6а (вартість виконання – 2395,00 грн, строк виконання – 3 ка-
лендарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ 
та ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулись 17.10.2019

1. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 30,0 м2 п’яти-
поверхового громадського будинку, що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Державний інститут по проектуванню під-
приємств коксохімічної промисловості», код ЄДРПОУ 00188334. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Сумська, 60. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення до-
говору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Оніщенко В. М. , вартість 
послуг з оцінки – 1980 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення ко-
ридору 3-го поверху 5-поверхового учбового корпусу «А» (кафедра 
Загальної гігієни та екології № 2), (інв. № 102002) загальною пло-
щею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного 
медичного університету, код ЄДРПОУ 01896866. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 4. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкур-
су – ПФ «БОНС», вартість послуг з оцінки – 1100 грн, строк виконан-
ня – 3 календарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 8, 9, 10, 
11 на першому поверсі двоповерхової будівлі дослідних майстерень, 
реєстровий номер 00190443.1.СФРЮГХ4143 (інв. № 213104, літ. 
«Б-2»), загальною площею 59,3 м2, що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Український державний науково-дослідний 
вуглехімічний інститут (УХІН)» (ідентифікаційний номер 00190443). 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Весніна, 12. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість послуг з оцін-
ки – 2157 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

4. Назва об’єкта оцінки: частина даху двоповерхової будівлі торго-
вого центру (інв. № 18000189, літ. за техпаспортом «А-2») загальною 
площею 20,0 м2, що не увійшло до статутного капіталу Приватного 
акціонерного товариства «Племінний завод «Червоний велетень» в 
процесі приватизації, але перебуває на його балансі, ідентифіка-
ційний код 00486770. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська 
обл., Зміївський р-н, c. Першотравневе, вул. Центральна, 3. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг з оцінки – 
2350 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення – кімн. 
№ 102 (пральні) на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гур-
тожитку № 7 (інв. № 84143, літ. «В-9») загальною площею 4,0 м2, 
що перебуває на балансі Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, код ЄДРПОУ 02071139. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Пушкінська, 106. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцінки – 1300 грн, 
строк виконання – 5 календарних днів.

6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення – під-
валу кімн. № 12 (пральні) восьмиповерхової будівлі гуртожитку № 14 
(інв. № 82581, літ. «В-8») загальною площею 4,0 м2, що перебуває 
на балансі Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, код ЄДРПОУ 02071139. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Пушкінська, 104е. Мета проведення оцінки: визначен-
ня вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцінки – 1300 грн, строк виконання – 
5 календарних днів.

7. Назва об’єкта оцінки: частина фойє (приміщення № 13) за-
гальною площею 18,75 м2 на третьому поверсі триповерхового на-
вчального корпусу, інв. № 001031023, літ. «Б-3», що перебуває на ба-
лансі Національного фармацевтичного університету, код ЄДРПОУ 
02010936. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Вален-
тинівська, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з 
метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Оніщенко В.М., вартість послуг з оцінки – 1760 грн, строк виконан-
ня – 3 календарних дні.

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
42,4 м2 (кімн. № 10-15) першого поверху п’ятиповерхового житлово-
го будинку, реєстровий № 02066769.1.ГОБКТН415, літ. «А-5», що пе-
ребувають на балансі Національного аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», код ЄДРПОУ 
02066769. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Чкалова, 13. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення 
договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість 
послуг з оцінки – 1950 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вести-
буля – кімнати № 30 на 1-му поверсі 14-поверхової будівлі учбового 
корпусу (інв. № 81563, літ. Б-14) загальною площею 5,5 м2, що пере-
буває на балансі Національного юридичного університету ім. Яросла-
ва Мудрого (ідентифікаційний номер 002071139). Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Динамівська, 4. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість послуг з оцінки – 1704 грн, 
строк виконання – 5 календарних днів.

10. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового при-
міщення площею 4,0 м2 (кімн. 1-13) на першому поверсі двоповер-
хової будівлі (інв. № 10310001), що перебуває на балансі Управління 
Державної казначейської служби України у Біловодському районі Лу-
ганської області, код ЄДРПОУ 37336169. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: 92801, Луганська обл., смт Біловодськ, вул. Центральна, 126. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з ме-
тою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 
2 календарних дні.

11. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення за-
гальною площею 10,6 м2, а саме: котельня № 12 на першому по-
версі двоповерхової адміністративної будівлі з прибудовою, А2 
(інв. № 101310108), що перебуває на балансі Головного управління 
Національної поліції в Луганській області, код ЄДРПОУ 40108845. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 93301, Луганська обл., м. По-
пасна, вул. Водопровідна, 4. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 1800 грн, строк виконан-
ня – 2 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. КиЄВУ про підсумки конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, 
що відбулися 09.10.2019

№
з/п

Назваоб’єкта
оцінки

Пло-
ща,м2

Адресаоб’єкта
оцінки

СОД–
переможець

Термінвико-
нання,кален-
дарнихднів

Вартість
виконання
робіт,грн

1 Частинабоксу–
гаража(літ.«В»)

300,5 м.Київ,вул.Ме-
ханізаторів,6

ТОВ«Фінансова
будівельнаком-
панія«Фіско»

2 4400

Продовження таблиціПродовження. Початок рубрики на стор. 34
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№
з/п

Назваоб’єкта
оцінки

Пло-
ща,м2

Адресаоб’єкта
оцінки

СОД–
переможець

Термінвико-
нання,кален-
дарнихднів

Вартість
виконання
робіт,грн

2 Нежитловепри-
міщення

167,0 м.Київ,вул.Ка-
зимираМалеви-
ча,84

ТОВ«Укрспе-
цексперт»

2 5200

3 Склад-ангар
(літ.«А»)

327,7 м.Київ,просп.
Броварський,1в

ПП«ЕНЕРГО-
МАКС»

2 4600

4 Нежитловепри-
міщення

106,2 м.Київ,
вул.Ю.Іллєнка
(Мельникова),
36/1

ТОВ«Торговий
Дім«Ріелтер–
Україна»

4 4500

5 Частинадаху 21,2 м.Київ,бульв.
Шевченка,21

ТОВ«Компанія
«ЕкспертКон-
салтинг»

2 3800

6 Нежитловепри-
міщення

104,60 м.Київ,
вул.М.Грушев-
ського,7

ТОВ«Укрспе-
цексперт»

2 5000

7 Частинанежитло-
вогоприміщення

3,0 м.Київ,вул.Ло-
моносова,67

ТОВ«Компанія
«ЕкспертКон-
салтинг»

2 2900

8 Частинанежитло-
вогоприміщення

4,0 м.Київ,вул.Ло-
моносова,65

ТОВ«Компанія
«ЕкспертКон-
салтинг»

2 2900

9 Частинанежитло-
вогоприміщення

2,0 м.Київ,вул.Ло-
моносова,63

ТОВ«Компанія
«ЕкспертКон-
салтинг»

2 2900

10 Частининежитло-
вихприміщень

2,1 м.Київ,вул.Оле-
нівська,25

ТОВ«Компанія
«ЕкспертКон-
салтинг»

2 3000

11 Нежитловепри-
міщення

39,0 м.Київ,вул.Со-
лом’янська,1

ФОПРябченко
О.М.

2 3380

12 Частинанежитло-
вогоприміщення

4,0 м.Київ,вул.Ло-
моносова,45

ТОВ«Компанія
«ЕкспертКон-
салтинг»

2 2800

13 Частинанежитло-
вогоприміщення

4,0 м.Київ,вул.Ло-
моносова,59

ТОВ«Компанія
«ЕкспертКон-
салтинг»

2 2800

14 Нежитловепри-
міщення

49,5 м.Київ,бульв.
Чоколівський,13

ТОВ«Фінансова
будівельнаком-
панія«Фіско»

2 3080

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по м. КиЄВУ про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, які будуть 
залучені для проведення незалежної оцінки колісного 
транспортного засобу, що відбувся 16.10.2019 об 11.00

Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на 
право проведення незалежної оцінки для відчуження державної влас-
ності – легковий автомобіль Шевролет Еванда, 2004 року випуску, 
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г – ТОВ «НІКА-ЕКСПЕРТ». 
Вартість робіт – 1800,00 грн, строк виконання робіт – 5 календар-
них днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по м. КиЄВУ про підсумки 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, 
що відбулися 16.10.2019 о 15.00

№
з/п

Назваоб’єкта
оцінки

Пло-
ща,м2

Адресаоб’єкта
оцінки

СОД–перемо-
жець

Термін
виконан-
ня,кален-

дарних
днів

Вартість
вико-
нання
робіт,
грн

1 Нежитловіпри-
міщення

37,8 м.Київ,вул.Коши-
ця,3а

ТОВ«Аналітич-
но-консалтин-
говийцентр
«Епрайзер»

2 4400

2 Нежитловіпри-
міщення–об’єкт
культурноїспад-
щини

30,0 м.Київ,
вул.Ю.Іллєн-
ка(Мельникова),
79-81корпус№6
літ.«Л»

ПП«Гарант-
Експерт»

2 3850

3 Нежитловепри-
міщення

19,2 м.Київ,
вул.Бульварно-
Кудрявська,49/11
літ.«А»

ТОВ«Аналітич-
но–консал-
тинговийцентр
«Епрайзер»

2 4350

4 Нежитловіпри-
міщення

78,3 м.Київ,вул.Голо-
сіївська,15

ТОВ«РЕНОМЕ
ГРУП»

2 4130

5 Нежитловіпри-
міщення

328,6 м.Київ,вул.Волин-
ська,12

ТОВ«РЕНОМЕ
ГРУП»

2 4900

6 Нежитловіпри-
міщення

28,0 м.Київ,просп.Пе-
ремоги,14

ПП«Гарант-
Експерт»

2 3150

7 Нежитловепри-
міщення

70,3 м.Київ,вул.Преоб-
раженська(І.Кли-
менка),25

ТОВ«Консал-
тинговагрупа
«А.Р.Т.ФІНАНС»

2 3500

8 Нежитловіпри-
міщення

231,6 м.Київ,
вул.Б.Грінченка,1

ТОВ«РЕНОМЕ
ГРУП»

2 3800

9 Нежитловепри-
міщення

12,2 м.Київ,вул.Берди-
чівська,1

ТОВ«РЕНОМЕ
ГРУП»

2 3800

10 Частинахаткиса-
дівника

9,6 м.Київ,вул.С.Пет-
люри,1

ПП«Гарант-
Експерт»

2 3600

11 Нежитловепри-
міщення

27,3 м.Київ,просп.
КосмонавтаКома-
рова,1

ПП«Гарант-
Експерт»

2 3150

12 Нежитловепри-
міщення

29,3 м.Київ,вул.Банко-
ва,11

ТОВ«РЕНОМЕ
ГРУП»

2 3800

13 Нежитловепри-
міщення

70,2 м.Київ,вул.Доро-
гожицька,10

ПП«Гарант-
Експерт»

2 3150

14 Нежитловепри-
міщення

29,1 м.Київ,просп.По-
вітрофлотський,94

ПП«Гарант-
Експерт»

2 3000

15 Нежитловепри-
міщення

11,3 м.Київ,просп.По-
вітрофлотський,94

ПП«Гарант-
Експерт»

2 3000

16 Нежитловепри-
міщення

27,3 м.Київ,бульв.
Л.Українки,26

ТОВ«Аналітич-
но-консалтин-
говийцентр
«Епрайзер»

2 4350

17 Нежитловепри-
міщення

4,3 м.Київ,вул.Народ-
ногоополчення,5а

ТОВ«РЕНОМЕ
ГРУП»

2 3650

18 Нерухомемайно,а
саме:будівляма-
теріальнихскладів
(літ.«Б»),будівля
столярногоцеху
(літ.«Є»)танежит-
ловіприміщення
виробничогокор-
пусу(літ.«А»)

3017
(вт.ч.
1660,5;
93,4;

1263,1)

м.Київ,вул.Пше-
нична,8а

ТОВ«Українські
інноваційнікон-
сультанти»

2 5800

19 Нежитловепри-
міщення

19,0 м.Київ,Кловський
узвіз,13а

ТОВ«Українські
інноваційнікон-
сультанти»

2 3000

20 Частинадахута
технічногоповерху

5,5(вт.
ч.1,5
та4,0)

м.Київ,
вул.Е.Потьє,8а

ТОВ«Українські
інноваційнікон-
сультанти»

2 3300

21 Нежитловіпри-
міщення

44,1 м.Київ,
вул.Б.Грінченка,1

ТОВ«РЕНОМЕ
ГРУП»

2 3900

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по КиЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ 
та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, від 24.10.2019

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або 
спеціальної вартості з метою продовження договору оренди.

№
з/п Назваоб’єктів

Переможець–
суб’єктоціночної

діяльності
Вартість

Строквико-
нанняробіт

(день)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

1 Нежитловіприміщенняадміністративноїбудів-
лізагальноюплощею30,5м2,асаме:нежит-
ловеприміщенняплощею13,4м2;нежитлове
приміщенняплощею9,0м2;нежитловепри-
міщенняплощею8,1м2заадресою:Київська
обл.,м.БілаЦерква,2-йЗамковийпровулок,
10а,щоперебуваютьнабалансіКиївськоїоб-
ласноїфіліїДП«Державнийнауково-дослідний
тапроектно-вишукувальнийінститут»

ТОВ«Інжині-
ринговийцентр
«Екскон»

2800 2

2 Частининежитловогоприміщеннямагазину-
їдальнізагальноюплощею84,81м2заадре-
сою:Київськаобл.,м.БілаЦерква,вул.Січне-
вогопрориву,63,щообліковуєтьсянабалансі
ДП«Білоцерківськелісовегосподарство»

ТОВ«Інжині-
ринговийцентр
«Екскон»

2800 2

3 Нежитловіприміщеннягаражаплощею
112,82м2заадресою:Київськаобл.,м.Ви-
шневе,вул.ЛесіУкраїнки,88,щоперебувають
набалансіУправлінняДержавноїказначей-
ськоїслужбиУкраїниуКиєво-Святошинському
районіКиївськоїобласті

ТОВ«Інжині-
ринговийцентр
«Екскон»

2790 2

4 4місцянаантенно-щогловійспорудіза
адресою:Київськаобл.,м.Переяслав-
Хмельницький,вул.О.Богданова,2,щопе-
ребуваєнабалансіказенногопідприємства
«Укрспецзв’язок»

ПП«Гарант-
Експерт»

2800 2

5 Частинадахубудівлітермінала«В»загальною
площею30,5м2заадресою:Київськаобл.,
м.Бориспіль,ДП«Міжнароднийаеропорт
«Бориспіль»,щоперебуваєнабалансіДПМА
«Бориспіль»

ПП«Гарант-
Експерт»

2800 2

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області РВ ФДМУ по КиЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ 
та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для 
проведення незалежної оцінки об’єктів,  
що відбулися 23.10.2019

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області.

1.1. Назва об’єкта оцінки: частина замощення площею 64,0 м2. 
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаська фі-
лія Концерну «Військторгсервіс». Місце зна хо дження об’єкта оцін-
ки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Коров’яковська Н. В. Дата оцінки: 30.09.2019. Переможцем конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін ви-
конання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1449,00 грн.

1.2. Назва об’єкта оцінки: магазин площею 13,2 м2. Най ме ну вання 
ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад 
«Буцький політехнічний професійний ліцей». Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: вул. Центральна, 15, смт Буки, Черкаська область. 
Платник робіт з оцінки: ФОП Крилов М. Д. Дата оцінки: 30.09.2019. 
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визна-
но ФОП Горопацька М. В. Термін виконання роботи – 2 календарних 
дні, вартість послуг – 1500,00 грн.

2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області.

2.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень будів-
лі загальною площею 66,9 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача 
об’єкта оцінки: ДП «Науково-дослідний інститут «Акорд». Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки: вул. Одеська, 8, м. Черкаси. Платник робіт 
з оцінки: ПП «ФОТОНІКА ПЛЮС». Дата оцінки: 30.09.2019. Перемож-
цем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП 
Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість 
послуг – 690,00 грн.

2.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража площею 73,1 м2. 
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаська фі-
лія Державного підприємства «Державний науково-дослідний та 
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Гоголя, 301, м. Черкаси. Платник 
робіт з оцінки: ФОП Клапань О. В. Дата оцінки: 30.09.2019. Пере-
можцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП 
«Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість 
послуг – 1490,00 грн.

2.3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення цокольного повер-
ху (кімната № 1) чотириповерхової цегляної будівлі площею 53,54 м2. 
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаська філія ін-
ституту «Укрдіпросад». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Смілян-
ська, 120/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Антоненко О. В. 
Дата оцінки: 30.09.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання 
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 590,00 грн.

2.4. Назва об’єкта оцінки: приміщення будівлі майстерні площею 
58,9 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Держав-
ний навчальний заклад «Смілянський центр підготовки і перепідготов-
ки робітничих кадрів». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Стуса, 
37, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Олійник О. П. 
Дата оцінки: 30.09.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання 
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1500,00 грн.

2.5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адміністративної 
будівлі площею 1,0 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта 
оцінки: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної про-
мисловості «Укрспирт». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: вул. Хо-
лодноярська, 1, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник 
робіт з оцінки: АТ «Укрсоцбанк». Дата оцінки: 31.08.2019. Перемож-
цем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП 
Савченко О. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість 
послуг – 2020,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛиНСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності від 23.10.2019

Нежитлові приміщення № 1, 2 загальною площею 34,4 м2 на пер-
шому поверсі будівлі газгольдерної літ. «П-1». м. Львів, вул. Личаків-
ська, 152. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1190 грн.

Одноповерхова будівля складу (літ. У-1) загальною площею 
149,5 м2. м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Мета оцінки – продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1000 грн.

Будівля котельні «Ш-1» загальною площею 539,8 м2. м. Львів, 
вул. Личаківська, 152. Мета оцінки – укладення договору оренди. 

Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна 
українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. 
Вартість робіт – 1000 грн.

Асфальтне замощення площею 700,0 м2 та 300,0 м2. м. Львів, 
вул. Наукова, 7. Мета оцінки – укладення договору оренди. Перемо-
жець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна 
група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1450 
грн.

Нежитлові приміщення загальною площею 864,2 м2, а саме: 
№ 2-12, 17, 18 площею 791,6 м2 на першому поверсі та № 21-23 пло-
щею 72,6 м2 антресоль в будівлі ЕМБ, інструментальної дільниці літ. 
«У-1» на першому поверсі будівлі газгольдерної літ. «П-1». м. Львів, 
вул. Личаківська, 152. Мета оцінки – укладення договору оренди. Пе-
реможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левковичі». 
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.

Нежитлові вбудовані приміщення цеху ремонту кабін і кузовів 
літ. «І-1» загальною площею 980,2 м2 на першому поверсі. м. Львів, 
вул. Личаківська, 152. Мета оцінки – укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «На-
ціональна компанія «Укрексперт». Термін виконання робіт – 2 к/д. 
Вартість робіт – 1000 грн.

Нежитлові приміщення – робочі кабінети № 22 (308), 25 (305), 
40(401), 44(437), 45(436) загальною площею 838,2 м2 на третьому та 
четвертому поверхах чотириповерхового приміщення. м. Львів, пл. 
Петрушевича, 2. Мета оцінки – укладення договору оренди. Перемо-
жець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. 
Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1499 грн.

Частина складу ґрунтових взірців площею 160,9 м2. 43000, Во-
линська обл., м. Луцьк, вул. Мамсурова, 8. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ФОП Малащицька О. Г. Термін виконання робіт – 5 к/д. 
Вартість робіт – 2530 грн.

Частина котельні газової площею 261,4 м2 та теплові мережі про-
тяжністю 790 м. 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Студентська, 
8. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець кон-
курсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Волинь-експерт». Термін 
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2826 грн.

Гідротехнічні споруди ставів, а саме: Зимувальні (6 шт.), Аська, 
Баська, Большой, Зимувальні Палацові, Клин, Лабаниха 2, Лабаниха 
3, Лабаниха, Мостовий, Ново-Большой, Перелка, Несвіч головний 
та обводний каналНГ. Волинська обл., Луцький р-н, с. Несвіч. Мета 
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання 
робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 3900 грн.

Частина вагону-будинку модульного типу Б-1 площею 8,9 м2. 
44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с/р Млинівська. Мета оцін-
ки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Рак А. А. Термін виконання робіт – 5 к/д. 
Вартість робіт – 2198 грн.

Вагон-будинок модульного типу (літер М-1) загальною площею 
12,9 м2. 44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, Млинівська с/р, ав-
тодорога Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на 
Бухарест), 1 км + 113 м. Мета оцінки – продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Волинь-
експерт». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2041 грн.

Частина учбового корпусу № 5 (Модуль) площею 200,0 м2. 43018, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ФОП Малащицька О. Г. Термін виконання робіт – 5 к/д. 
Вартість робіт – 2530 грн.

Частина адміністративної будівлі «А-9» площею 44,7 м2. 43025, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ТзОВ «Волинь-експерт». Термін виконання робіт – 5 к/д. 
Вартість робіт – 1884 грн.

По об’єктах оренди:
вбудоване приміщення (поз. 16 за планом) площею 11,0 м2 на 

першому поверсі адмінбудинку (літ. «А»). Закарпатська обл., Вино-
градівський р-н, с. Неветленфолу, вул. Заставська, 7а;

вбудоване приміщення (поз. 4 за планом) площею 7,8 м2 в одно-
поверховій будівлі по оформленню вантажів (літ. «Д»). Закарпатська 
обл., Ужгородський р-н, с.Великі Лази, мкр-н «Новий», вул. Східна, 
буд. 3;

вбудоване приміщення (поз. 17) площею 9,5 м2 на першому по-
версі адмінбудинку (літ. «А»). Закарпатська обл., Ужгородський р-н, 
с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 2;

частина службово-виробничої будівлі площею 16,5 м2. 44332, 
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикор-
донників, 41 на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви від пре-
тендентів;

група інвентарних об’єктів: склад № 1 літера «Ж-1» загальною пло-
щею 495,4 м2, склад № 2 літера «З-1» загальною площею 207,2 м2, 
овочесховище загальною площею 341,7 м2, автовага загальною пло-
щею 41,0 м2 за адресою: 45523, Волинська обл., Локачинський р-н, 
с. Затурці, вул. Липинського, 2а

відповідно до п.8 розділу III Положення, конкурс по цих об’єктах 
вважається таким, що не відбувся. Голова комісії прийняв рішення 
про повторне проведення конкурсу щодо зазначених об’єктів.

По об’єкту: частина будівлі ПС шахти № 4 площею 74,9 м2 за 
адресою: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1в 
відповідно до п. 8 розділу III Положення конкурс вважається таким, 
що не відбувся.

Нежитлове приміщення площею 22,2 м2. Львівська обл., м. Чер-
воноград, вул. С. Бандери, 11. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». 
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2250 грн.  

Незавершене будівництво котельні кварталу «Левада» площею 
113,5 м2. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2й. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватиза-
ції шляхом продажу на аукціоні з умовами . Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання 
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 3000 грн.  

Незавершене будівництво котельні кварталу «Левада» площею 
697,4 м2. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2є. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його прива-
тизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Переможець конкур-
су – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання 
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 4800 грн.  

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Миколаївській області РВ ФДМУ по ОДЕСЬКІЙ 
та МиКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди з метою визначення 
ринкової вартості державного майна для розрахунку  
орендної плати, що відбувся 24.10.2019

Переможцями конкурсу визнані:
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди: місце на даху будівлі та 

нежитлове приміщення площею 26,1 м2, на балансі 7 ДПРЧ ГУ ДСНС 
України у Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл., 
м. Баштанка, вул. Промислова, 15. Вартість робіт – 2380 грн без ура-
хування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;

ФОП Фокін О. С. на об’єкти оренди:
місце на даху будівлі площею 17,0 м2, на балансі ГУ ДСНС України 

у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. 2-га Екіпажна, 
1 (вул. Володарського, 1). Вартість робіт – 2200 грн без урахування 
ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;

частина даху будівлі адміністративного корпусу площею 144,0 м2, 
на балансі Відокремленого підрозділу «Південна електроенергетична 
система ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго», за 
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адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Київська, 279а. 
Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання ро-
біт – 3 календарних дні;

ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди: місце на даху та 
місце біля будівлі площею 17,0 м2, на балансі ГУ ДСНС України у Ми-
колаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 136б. 
Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання ро-
біт – 4 календарних дні;

ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди: частина холу площею 10,2 м2 пер-
шого поверху п’ятиповерхової будівлі лікарні, на балансі Держав-
ної установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України по 
Миколаївській області», за адресою: м. Миколаїв, вул. Флотська, 
71. Вартість робіт – 1 260 грн без урахування ПДВ, строк виконання 
робіт – 3 календарні дні.

ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення площею 26,1 м2 першого поверху 

п’ятиповерхової будівлі, на балансі ДП «Житлобуд», за адресою: 
м. Миколаїв, просп. Миру, 22. Вартість робіт – 2200 грн без ураху-
вання ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарних дні;

ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди:
приміщення гаражів № 11, 12, 13 площею 86,7 м2, на балансі НДІ 

«Миколаївська астрономічна обсерваторія», за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Обсерваторна, 1. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 2 календарних дні;

ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
пункт заправки з операторною площею 65,2 м2, насосна площею 

61,8 м2, обладнання у кількості 14 од., на балансі Миколаївської філії 
ДП «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Микола-
ївського морського порту), за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 
23/20. Вартість робіт – 2500 грн без урахування ПДВ, строк виконання 
робіт – 3 календарні дні;

гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм 
(ставки нерестові 1-44), на балансі ДП «Укрриба», за адресою: Мико-
лаївська обл., Снігурівський р-н, в межах земель Кисилівської с/р, за 
межами села Максимівка. Вартість робіт – 8000 грн без урахування 
ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні.

ПП «Консалтингова фірма «Снейл» на об’єкт оренди:
приміщення першого поверху № 21, 22а площею 85,4 м2 в примі-

щенні магазину житлового будинку, на балансі Філії «Одеське управ-
ління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 
м. Миколаїв, просп. Героїв України, 93. Вартість робіт – 2200 грн без 
врахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;

ТОВ «Оціночна компанія «Аспект» на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення площею 14,2 м2, на балансі Державної 

фіскальної служби України, за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 
20/9. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк виконання 
робіт – 4 календарні дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по РІВНЕНСЬКІЙ 
та ЖиТОМиРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 24.10.2019

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки об’єктів:

будівля складу «У-1» площею 97,9 м2 за адресою: м. Рівне, 
вул. Київська, 106, з метою укладення договору оренди держав-
ного майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконан-
ня робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 2500 грн;

частина приміщення навчального корпусу площею 28,4 м2 за адре-
сою: м. Рівне, вул. Київська, 53 з метою укладення договору оренди 
державного майна – визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 2450 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ 
та ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулись 24.10.2019

Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
нежитлова будівля складу літ. Г-1 площею 80,6 м2 та нежитлова бу-
дівля складу літ. Д-1 площею 178,1 м2, загальною площею 258,7 м2, 
що перебуває на балансі ДП «Харківський науково-дослідний інститут 
комплексної автоматизації», код за ЄДРПОУ 14072049. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6. Мета про-
ведення оцінки: ідентифікація невід’ємних поліпшень орендованого 
майна, здійснених орендарем за рахунок власних коштів за згодою 
орендодавця під час оренди, визначення ринкової вартості орендо-
ваного майна, що приватизується шляхом викупу орендарем, який 
здійснив невід’ємні поліпшення, та ринкової вартості невід’ємних по-
ліпшень з компенсацією вартості невід’ємних поліпшень, здійснених 
орендарем за рахунок власних коштів. Переможець конкурсу – ФОП 
Піщанська О. В., вартість послуг з оцінки – 5100 грн, строк виконан-
ня – 15 календарних днів.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
12,8 м2 будівлі пожежного депо, що перебуває на балансі 3 ДПРЗ ГУ 
ДСНС у Донецькій області, код ЄДРПОУ 38242758. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: 87533, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Флотська, 
б. 66. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна 
І. М., вартість послуг з оцінки – 2350 грн, строк виконання – 2 кален-
дарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення пло-
щею 14,6 м2 першого поверху будівлі, що перебуває на балансі 
Харківського національного технічного університету сільського гос-
подарства імені Петра Василенка, код ЄДРПОУ 00493741. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Ювілейний, 65г. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення до-
говору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість 
послуг з оцінки – 1950 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого повер-
ху 7-поверхового навчального корпусу У-2 (інв. № 10131000016, 
Літ. «Б-7») загальною площею 32,4 м2, що перебуває на балансі На-
ціонального технічного університету «Харківський політехнічний ін-
ститут», код ЄДРПОУ 02071180. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Кирпичова, 2. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ 
«КОНСТАНТА», вартість послуг з оцінки – 2182 грн, строк виконан-
ня – 5 календарних днів.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – кімн. № 10 пер-
шого поверху 14-поверхового навчально-аудиторського корпусу У-1 
(інв. № 10131000096, літ. «В-14») загальною площею 23,8 м2, що пе-
ребуває на балансі Національного технічного університету «Харків-
ський політехнічний інститут», код ЄДРПОУ 02071180. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Кирпичова, 2. Мета проведення 
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 1950 грн, 
строк виконання – 2 календарних дні.

6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-
міщення площею 6,0 м2 та частина даху коперу стовбуру № 2 на 2 
підйоми площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Відокремленого 
підрозділу «Шахта «Центральна» Державного підприємства «Мир-
ноградвугілля», код ЄДРПОУ 33839076. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Центральна, 4. Мета про-
ведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Пе-
реможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2590 
грн, строк виконання – 2 календарних дні.

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення: кімнати № 2-22, 
2-21, 2-20, 2-9, 2-8, 2-31, частково № 2-10, 2-11, 2-12 другого по-
верху 5-поверхової будівлі учбового корпусу (інв. № 10310007, Літ. 
В-5) загальною площею 118,47 м2, що перебуває на балансі Держав-
ного навчального закладу «Регіо наль ний центр професійної освіти 
інноваційних технологій будівництва та промисловості», код ЄД-
РПОУ 02547820. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, бульв. 
Богдана Хмельницького, 30. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк виконання – 
2 календарних дні.

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн.13, 14, 15, 
16, 17 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі гуртожитку, реєстровий 
номер майна 02071197.1.ЯГЛКУС020 (інв. № 61436, літ. А-4) за-
гальною площею 89,8 м2, що перебуває на балансі Харківського на-
ціонального університету радіоелектроніки, код ЄДРПОУ 02071197. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Бакуліна, 12. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група Співдружність», вартість 
послуг з оцінки – 2700 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 30, 31, 
32 на першому поверсі двоповерхової будівлі лабораторного кор-
пусу «Е-2» (інв. № 35697) загальною площею 90,9 м2, що перебуває 
на балансі ДП «Харківський науково-дослідний інститут комплексної 
автоматизації», код ЄДРПОУ 14072049. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6. Мета проведення оцінки: ви-
значення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкур-
су – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк 
виконання – 2 календарних дні.

10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення за-
гальною площею 330,8 м2, а саме: аудиторія № 107 площею 20,3 м2; 
аудиторія № 115 площею 30,7 м2 на першому поверсі; аудиторія 
№ 314 площею 20,8 м2; аудиторія № 315 площею 85,1 м2 на третьому 
поверсі; аудиторія № 411 площею 41,2 м2; аудиторія № 415 площею 
20,6 м2 на четвертому поверсі у чотириповерховій будівлі лаборатор-
ного корпусу (інв. № 101311002, реєстр. № 02070714.1.ОВБЛВГ085); 
аудиторія № 310 площею 48,3 м2; аудиторія № 318 площею 63,8 м2 
на третьому поверсі у чотириповерховій будівлі навчального корпусу 
(інв. № 101311001, реєстр. № 02070714.1.ОВБЛВГ084), що перебу-
вають на балансі Східноукраїнського національного університету ім. 
В. Даля, код ЄДРПОУ 02070714. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Донецька, 41. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою 
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ Агентство 
по нерухомості «ДІСКОНТ», вартість послуг з оцінки – 3200 грн, строк 
виконання – 4 календарних дні.

11. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщен-
ня (аудиторія № 326) площею 32,6 м2 на третьому поверсі п’яти-
поверхової будівлі головного корпусу (інв. № 101311250, реєстр. 
№ 02070714.1.ОВБЛВГ086), що перебуває на балансі Східноукраїн-
ського національного університету ім. В. Даля, код ЄДРПОУ 02070714. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 93406, Луганська обл., м. Сєверодо-
нецьк, просп. Центральний, 59а. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди з метою укладення договору оренди. Пере-
можець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «ДІСКОНТ», вартість 
послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

12. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 на 
першому поверсі адміністративно-побутового комбінату, що пере-
буває на балансі ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», 
код ЄДРПОУ 34032208. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 85670, 
Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4. Мета проведен-
ня оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору 
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з 
оцінки – 2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

13. Назва об’єкта оцінки: частина сходової клітки площею 2,0 м2 
(поз. III) на першому поверсі адміністративно-побутового комбінату 
рудника № 7, що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Лер-
монтова, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна 
з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ 
«Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк виконання – 
2 календарних дні.

14. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 холу 
на першому поверсі адміністративно-побутового корпусу рудника 
№ 4, що перебуває на балансі Державного підприємства «Артемсіль», 
код ЄДРПОУ 00379790. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька 
обл., Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Соледарська, б. 4. Мета про-
ведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення дого-
вору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг 
з оцінки – 2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

15. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 ко-
ридору на першому поверсі будівлі контори рудника № 1, 3, що пе-
ребуває на балансі Державного підприємства «Артемсіль», код ЄД-
РПОУ 00379790. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., 
Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Соледарська, б. 14. Мета прове-
дення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору 
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з 
оцінки – 2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

16. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 
коридору на першому поверсі будівлі АПК рудника № 8, що перебу-
ває на балансі Державного підприємства «Артемсіль», код ЄДРПОУ 
00379790. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., Бахмут-
ський р-н, с. Парасковіївка, вул. Гірників, 4. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості майна з метою укладення договору оренди Пе-
реможець конкурсу – ТОВ «Майнекс», вартість послуг з оцінки – 2400 
грн, строк виконання – 2 календарних дні.

17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення кімн. № 15 на 
1-му поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу (інв. № 10310006, 
літ. А-3), реєстровий номер майна 02547843.1.ЖФФАСР001, за-
гальною площею 8,3 м2, що перебуває на балансі Державного 
професійно-технічного закладу «Харківське вище професійне учили-
ще будівництва», код ЄДРПОУ 02547843. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Харків, Салтівське шосе, 123. Мета проведення оцінки: ви-
значення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкур-
су – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 1950 грн, строк 
виконання – 2 календарних дні.

18. Назва об’єкта оцінки: тепломережі смт Миронівський сталевий 
трубопровід загальною протяжністю 32 600,0 пог. м, у складі розпо-
дільчих та квартальних тепломереж: теплова мережа 8-го кварталу 
№ 8 на вул. Миру загальною довжиною 2118,0 пог. м, теплова мере-
жа 10-го кварталу на вул. Миру загальною довжиною 1564,0 пог. м, 
теплова мережа 13-го кварталу на вул. Миру загальною довжиною 
1818,0 пог. м, теплова мережа 14-го кварталу загальною довжиною 
1896,0 пог. м, теплова мережа розподільчі трубопроводи 16 та 17 
квартал на вул. Шкільній «Лікарняний квартал № 16, 17» загальною 
довжиною 6842,0 пог. м, теплова мережа розподільчі трубопроводи 
20-го кварталу на вул. Театральній загальною довжиною 10016,0 пог. 
м, теплова мережа розподільчі трубопроводи «Шевченківський» по 
вул. Будівельників, Заводська загальною довжиною 6760,0 пог. м, 
теплова мережа розподільчі трубопроводи на вул. Миру загальною 
довжиною 1586,0 пог. м., що перебуває на балансі Акціонерного то-
вариства «ДТЕК Донецькі електромережі», код ЄДРПОУ 00131268. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 84791, Донецька обл., Бахмут-
ський р-н, смт Миронівський. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр «ЕКСКОН», вартість послуг з 
оцінки – 3900 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ 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 28.10.2019

Група інвентарних об’єктів: трактор колісний Т-40 (інв. № 776), 
автомобільний кран КС-3562 (інв. № 714), універсальна уборочна 
машина (інв. № 686), автомобільний кран КС-МАЗ-500 (інв. № 661), 
електроустановка для іспитів (інв. № 7383), компресор (інв. № 5259), 
електрокомпресор (інв. № 5527), насос для відкачки води з відсіків 
(інв. № 7025), насос для відкачки води з відсіків (інв. № 6999), насос 
пересувний для сушіння (інв. № 7049), пересувний компресор ВУВ-
45/150 (інв. № 7412), компресор (інв. № 5173), що перебуває на ба-
лансі ТОВ «Столична судноплавна компанія», за адресою: м. Хер-
сон, Карантинний Острів, 1», переможець конкурсу – ПП «Експерт – 
Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні в 
електрон ній формі (наказ РВ ФДМ в Херсонській області, АРК та м. 
Севастополі від 01.10.2019 № 531). Вартість робіт – 7 000 грн. Строк 
виконання робіт – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. КиЄВУ про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, 
що відбулися 23.10.2019 о 15.00

№
з/п Назваоб’єктаоцінки Пло-

ща,м2
Адресаоб’єкта

оцінки
СОД–пере-

можець

Термін
виконан-
ня,кален-

дарних
днів

Вартість
виконан-
няробіт,

грн

1 Нежитловіприміщен-
ня–об’єкткультурної
спадщини

157,4 м.Київ,вул.Воло-
димирська,50

ФОПЧеба-
ковО.І.

2 4000

2 Нежитловепримі-
щення

54,6 м.Київ,Кловський
узвіз,13а

ФОПЩасли-
ваН.З.

2 4000

3 Нежитловіпримі-
щення

118,5 м.Київ,
вул.П.Майборо-
ди,19

ПП«ДУАНТ» 2 4160

4 Нежитловіпримі-
щення

49,78 м.Київ,вул.Ми-
трополитаВасиля
Липківського,36

ПП«ДУАНТ» 2 3900

5 Нежитловіпримі-
щення

492,9 м.Київ,
вул.Ю.Іллєнка
(Мельникова),48

ФОПЧеба-
ковО.І.

2 4000

6 Нерухомемайно,а
саме:приміщення
допоміжногокорпусу
(літ.«Б»)табокс-
гаража(літ.«В»)

914,5
(вт.ч.
491,0

та
423,5)

м.Київ,вул.Ге-
нералаШаповала
(Механізаторів),6

ФОПЩасли-
ваН.З.

2 5900

7 Нежитловепримі-
щення

61,7 м.Київ,просп.Кос-
монавтаКомарова,
1,корпус№4а

ПП«ДУАНТ» 2 3770

8 Частинадахутачас-
тинатехнічногопо-
верху–об’єкткуль-
турноїспадщини

14,0
(вт.ч.
4,0та
10,0)

м.Київ,вул.Про-
різна,2

ФОПЧеба-
ковО.І.

2 3800

9 Нежитловеприміщен-
ня–об’єкткультурної
спадщини

62,8 м.Київ,просп.Пе-
ремоги,37а

ФОПЩасли-
ваН.З.

2 3400

10 Нежитловеприміщен-
ня–об’єкткультурної
спадщини

33,28 м.Київ,вул.Лавр-
ська,9

ФОПЧеба-
ковО.І.

2 3000

11 Нежитловеприміщен-
ня–об’єкткультурної
спадщини

24,6 м.Київ,вул.Лавр-
ська,9

ФОПЧеба-
ковО.І.

2 3000

12 Нежитловеприміщен-
ня–об’єкткультурної
спадщини

35,3 м.Київ,вул.Лавр-
ська,9

ФОПЧеба-
ковО.І.

2 3000

13 Нежитловеприміщен-
ня–об’єкткультурної
спадщини

42,5 м.Київ,вул.Лавр-
ська,9

ФОПЧеба-
ковО.І.

2 3000

14 Нежитловеприміщен-
ня–об’єкткультурної
спадщини

38,5 м.Київ,вул.Лавр-
ська,9

ФОПЧеба-
ковО.І.

2 3000

15 Частинанежитлового
приміщення

12,8 м.Київ,вул.Ге-
нералаШаповала
(Механізаторів),9

ПП«ДУАНТ» 2 3375

16 Частинанежитлового
приміщення

4,0 м.Київ,вул.Мета-
лістів,3

ФОПЩасли-
ваН.З.

2 2900

17 Нежитловепримі-
щення

28,5 м.Київ,вул.Брат-
ська,12

ФОПЩасли-
ваН.З.

2 3000

18 Нежитловепримі-
щення

30,5 м.Київ,бульв.
Л.Українки,26

ФОПЩасли-
ваН.З.

2 2900

19 Нежитловеприміщен-
ня–об’єкткультурної
спадщини

17,15 м.Київ,вул.Лавр-
ська,9

ФОПЧеба-
ковО.І.

2 3000

20 Нежитловеприміщен-
ня–об’єкткультурної
спадщини

17,15 м.Київ,вул.Лавр-
ська,9

ФОПЧеба-
ковО.І.

2 3000

21 Нежитловеприміщен-
ня–об’єкткультурної
спадщини

39,4 м.Київ,вул.Лавр-
ська,9

ФОПЧеба-
ковО.І.

2 3000

22 Нежитловеприміщен-
ня–об’єкткультурної
спадщини

30,8 м.Київ,вул.Лавр-
ська,9

ФОПЧеба-
ковО.І.

2 3000

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІН НиЦЬКІЙ та ХМЕЛЬНиЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
державної власності по Він ницькій області,  
що відбувся 30.10.2019

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Нікі-

форенко Галину Арсентіївну щодо визначення вартості об’єкта орен-
ди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 30 – № 32) загальною 
площею 10,9 м2 у прим. № 1 будівлі їдальні (літ. А), що перебувають 
на балансі Він ницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 
м. Він ниця, вул. О. Довженка (колишня Ленінградська/Острозького), 
26/37, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк на-
дання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання послуг 
з оцінки – 1900 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Вінекс» щодо визначення вар-
тості об’єкта оренди – комплексу пам’яток архітектури та містобуду-
вання категорії місцевого значення «Електростанція та млин», у скла-
ді якого: «Електростанція та млин» (охоронний № 8-М) загальною 
площею 555,7 м2, у т. ч. Б – млин 1 поверх (цокольний) 382,6 м2; б – 
електростанція 173,1 м2; 3 – шлюзи-плотини 115 м3; 4 – підводящий 
канал 44523 м3; 5 – робочі лотки 773 м3, за адресою: Він ницька обл., 
Немирівський р-н, с. Сокілець, вул. Михайлівська (колишня Леніна), 
130/2; «Склад» (охоронний № 314-М/2) загальною площею 1310,6 м2, 
у т. ч. – зерносклад 1310,6 м2; 2 – підпірна стіна 153 м; 6 – вимощен-
ня двору 4810,0 м2 за адресою: Він ницька обл., Немирівський р-н, 
с. Сокілець, вул. Михайлівська (колишня Леніна), 130/1; «Крупорушка» 
(охоронний № 314-М/1) загальною площею 592,0 м2, у т. ч. В, в, в1, 
в2, в3 – 592,0 м2 за адресою: Він ницька обл., Немирівський р-н, с. Со-
кілець, вул. Михайлівська (колишня Леніна), 130/3, що перебувають 
на балансі Департаменту будівництва, містобудування та архітекту-
ри Він ницької обласної державної адміністрації, з метою укладення 
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 12800 грн.
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ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІН НиЦЬКІЙ та ХМЕЛЬНиЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єкта державної власності по Він ницькій області, 
що відбувся 30.10.2019

За результатами конкурсу переможцем визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук О. А. щодо визначення 

вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окремого 
майна – лінії електромереж, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Він ницьке АТП – 10555», за адресою: 21011, м. Він ниця, вул. Ватуті-
на, 10б, що перебуває на зберіганні ТОВ «Він ницяпроморенда» код 
ЄДРПОУ 42042741, з метою приватизації шляхом продажу на аукці-
оні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 3000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області РВ ФДМУ по ВІН НиЦЬКІЙ 
та ХМЕЛЬНиЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки об’єктів  
державної власності, проведених 31.10.2019

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення дого-
вору оренди – приміщення загальною площею 51,8 м2 у будівлі по-
буткомбінату, що обліковується на балансі Державного навчального 
закладу «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей», 
за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 1, смт Базалія, Теофіполь-
ський р-н, Хмельницька обл. визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійло-
вича. Вартість надання послуг з оцінки – 2195,00 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 до-
говору оренди – будівля майстерні загальною площею 236,7 м2, 
що обліковується на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у 
Хмельницькій області, за адресою: вул. Заводська, 2, м. Кам’янець-
Подільський, Хмельницька обл. визнано ТОВ «Поділля – Експерт». 
Вартість надання послуг з оцінки – 2550,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення дого-
вору оренди – приміщення площею 12,1 м2 на третьому поверсі ад-
міністративної будівлі, що обліковується на балансі Хмельницького 
обласного центру зайнятості, за адресою: пров. Кооперативний, 6, 
смт Чемерівці, Хмельницька обл. визнано ФОП Лісову Тетяну Вікто-
рівну. Вартість надання послуг з оцінки – 2150,00 грн (без урахування 
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ 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 31.10.2019

1. Назва об’єкта оцінки: частина даху адміністративної будівлі 
загальною площею 15,0 м2 (у т. ч. 5,0 м2 – площа загального корис-
тування). Ба лан со ут римувач: Новомосковський МВ ГУМВС України 
в Дніпропетровській області. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дні-
пропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. М. Головка, 19. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахун-
ку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, За-
порізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПрАТ «Київстар». 
Конкурс не відбувся.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-
щею 101,75 м2 (у т. ч. 9,25 м2 – площа загального користування). 
Ба лан со ут римувач: Дніпровський державний коледж технологій та 
дизайну. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пров. Ушин-
ського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП 
Мудрак Н. В. Переможець – ТОВ «Атлант плюс 2018». Вартість по-
слуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 3,0 м2 (в т. ч. 1,0 м2 – площа загального користування). Ба лан-
со ут римувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. На-
бережна Перемоги, 92. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – ФОП Моісеєнко О. В. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». 
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних 
днях) – 3.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-
щею 101,35 м2. Ба лан со ут римувач: Дніпровський національний уні-
верситет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, гуртожиток 
№ 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Коваль 
Л. С. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 2100,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-
щею 125,6 м2 (у т. ч. 11,5 м2 – площа загального користування). Ба-
лан со ут римувач: Дніпровський політехнічний коледж. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. І. Мазепи, 38. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ФОП Наволочко О. В. Перемо-
жець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2000,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 3.

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-
щею 32,96 м2 (в т. ч. 5,0 м2 – площа загального користування). Ба-
лан со ут римувач: ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Дніпро, просп. П. Калнишевського, 27к. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – народний депутат України Кис-
левський Дмитро Давидович. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». 
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних 
днях) – 3.

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
924,5 м2. Ба лан со ут римувач: Головне управління Національної полі-
ції України в Дніпропетровській області. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 146. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник – ТОВ фірма «Зігфрід» ЛТД. Пере-
можець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 3.

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-
щею 44,0 м2 (в т. ч. 5,8 м2 – площа загального користування). Ба лан-
со ут римувач: Дніпровський державний технічний університет. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Миру, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП 
Перчуляк С. А. Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 
1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною пло-
щею 38,0 м2 (в т. ч. 6,3 м2 – площа загального користування). Ба-

лан со ут римувач: Криворізький коледж Національного авіаційного 
університету. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замов-
ник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях. Платник – ФОП Наумчук С. Г. Переможець – ФОП 
Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 3.

10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 672,3 м2. Ба лан со ут римувач: Дніпропетровська митниця ДФС. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Покров, 
вул. Зонова, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – 
ФОП Левченко М. О. Конкурс не відбувся.

11. Назва об’єкта оцінки: зовнішня поверхня стіни площею 
8,0 м2, частина даху площею 8,5 м2. Ба лан со ут римувач: «ДНІПРО-
ДІІНТР» – Дніпропетровська філія ДП «Український державний голо-
вний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних 
і екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ». Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, 12. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. За-
мовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях. Платник – ПрАТ «ВФ Україна». Переможець – ФОП 
Данильченко В. В. Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання по-
слуг (у календарних днях) – 3.

12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 46,0 м2. Ба лан со ут римувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний 
завод». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. Сташкова, 12в. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях. Платник – ФОП Книш О. П. Конкурс не відбувся.

13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 10,0 м2 
та частина даху площею 4,0 м2. Ба лан со ут римувач: ПАТ «ІНТЕРПАЙП 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД». Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Петра Калнишевського (Ко-
сіора), 27к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ПАТ 
«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД». 
Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс». Вартість послуг – 2000,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

14. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Сосновий бор». 
До складу об’єкта входить: установка бактерицидна КР-50 – інв. 
№ 12654, 12655; бак – інв. № 21392, 21394; човен «Ясь» – інв. 
№ 21769, 21770, 21771, 21772, 21773; тумба для радіоапаратури – 
інв. № 12476, 12477, 12478, 12481, 12482, 12483, 12484, 12485, 
12486, 12487, 12479, 12480; шафа для одягу – інв. № 12503, 12504, 
12505, 12506; стіл сервірувальний – інв. № 12517, 12518, 12519, 
12520, 12521; огорожа літ. 1-14 (разом із замощенням літ. І-ІV) – інв. 
№ 1106; телефонізація – інв. № 1421; зовнішні мережі водопроводу – 
інв. № 1443; кабельна траса – інв. № 1444; зовнішнє освітлення – інв. 
№ 1445; зовнішні мережі каналізації – інв. № 1446; каналізація – інв. 
№ 1447; щит станції управління ЩСУ – інв. № 1827; дизель-генератор 
ДГ-75 – інв. № 20505; радіовузол ТУ-100 – інв. № 22026; крісло – інв. 
№ 12672, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677, 12678, 12679, 12680, 
12681, 12682, 12671; килим – інв. № 12866, 12867, 12868, 12869, 
12870, 12865; шафа пекарська – інв. № 3594; плита електрична з 
жаровим кафом – інв. № 3596, 3598; камера холодильна КХ-6 – інв. 
№ 4589; камера холодильна збірно-розбірна КХ-6 – інв. № 4659; 
хліборізка МРХ-180 – інв. № 21983; машина збивальна ЦТ-103 – інв. 
№ 22045; велосипед водний – нів. № 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 
7228, 7229, 7230, 7231, 7232; будинок відпочинку літ. В – 76,9 м2 , літ. 
2А – 72,1 м2 – інв. № 186; будинок відпочинку літ. Г – 76,7 м2 , літ. 2Р – 
15,1 м2 , сарай літ. М – 6,8 м2 – інв. № 187; будинок відпочинку літ. Д 
(разом із зл.ямою літ. з/я-з/я) – інв. № 188; будинок відпочинку літ. 
П – 71,2 м2 (разом із альтанкою літ. 2Н – 18,8 м2 ) – інв. № 189; будинок 
відпочинку літ. Р – 73,9 м2 (разом із альтанкою літ. 2М – 15,0 м2 ) – інв. 
№ 190; будинок відпочинку літ. С – інв. № 191; будинок відпочинку літ. 
І – інв. № 192; будинок відпочинку літ. Т – інв. № 193; будинок відпо-
чинку літ. У – інв. № 194; стіл-мийка – інв. № 12669; диван-ліжко – інв. 
№ 12684, 12683, 12687, 12686, 12688, 12685; гарнітур кухонний – інв. 
№ 12689; будинок відпочинку літ. Е – 71,9 м2 (разом із альтанкою літ. 
2Т – 18,6 м2 ) – інв. № 195; будинок відпочинку літ. З – інв. № 196; бу-
динок відпочинку літ. Б – інв. № 197; будинок відпочинку літ. Ж – інв. 
№ 198; будинок відпочинку літ. И – інв. № 199; будинок відпочинку 
літ. Л – інв. № 200; бібліотека літ. Ш – інв. № 201; будинок відпочин-
ку літ. Ї – 34,9 м2 (разом з альтанкою літ. 2С – 11,2 м2 ) – інв. № 202; 
господарські споруди (у складі: душова літ. Ц – 48,8 м2 , роздягальня 
літ. 3Б – 12,2 м2 , навіс тимч. літ. 3В – 2,3 м2 ) – інв. № 205; їдальня 
літ. Ч – інв. № 206; прибудова до їдальні літ. Ч – інв. № 207; читальна 
зала літ. Ю – інв. № 208; читальна зала літ. 2И – 21,1 м2 (разом з аль-
танками літ. 2І – 16,6 м2 та літ. 2Ї – 21,4 м2 ) – інв. № 209; стінка – інв. 
№ 12670; шафа холодильна – інв. № 20550; холодильник «Апшерон» – 
інв. № 20651; установка холодильна – інв. № 20652, 20666; трактор 
ТМ-16 – інв. № 45010; човен – інв. № 6830; човен «Ясь» – інв. № 21774, 
21775, 21776, 21777, 21778, 21779, 21780, 21781, 21782, 21783; при-
міщення над свердловиною літ. Щ – 17,9 м2 (разом з адм.корп. літ. 
А – 284,4 м2 ) – інв. № 210; літній майданчик з кінооператорною літ. 
Х (разом з кіоском літ. 2Д – 5,3 м2 ) – інв. № 211; обідня зала літ. Н 
(разом з клубом-їдальнею літ. 2У(неок.) – 31,6 м2 ) – інв. № 212; гене-
раторна літ. Є (разом з генераторною літ. Є/ – 26,8 м2 ) – інв. № 216; 
навіс у їдальні літ. 2З (разом з навісами літ. 2Ю – 45,5 м2 ; літ. 2Я – 
37,5 м2 ; літ. 2Л – 38,5 м2 ; (тим.): літ. 2Е – 6,3 м2 ; літ. 2Є – 6,3 м2 ; літ. 
2Ж – 6,3 м2 ) – інв. № 217; вбиральня літ. 2П (разом з вбиральнею літ. 
2Х – 7,9 м2 ) – інв. № 218; трансформаторний пункт літ. ТП (разом з 
сараями літ. 2Б – 34,6 м2 та літ. 2Ф – 52,3 м2 , приміщ.контейнера літ. 
2В – 16,9 м2 ) – інв. № 219; вбиральня літ. 2Г – інв. № 220; буд.відпоч.
(ізолятор) літ. Ф (разом з фундаментами під будинок літ. 2Ч – 44,4 м2 
та літ. 2Ш – 43,8 м2 ) – інв. № 221; буд.відпоч. літ. Я (разом з гаражем 
літ. 2Ц – 19,3 м2 ) – інв. № 417; буд.відпоч. літ. О – інв. № 448; авто-
дорога – інв. № 1095; погріб літ. 2О – інв. № 1096; башта Рожнов-
ського літ. ВОД – інв. № 7407; стіл для засідання – інв. № 10035; стіл 
більярдний – інв. № 10670, 11959, 11961; понтон літ. VІІ – інв. № 1097; 
човневий причал літ. VІІІ – інв. № 1099; з/б укріплення літ. 15 – інв. 
№ 1101; свердловина літ. к – інв. № 1102; металева огорожа сверд-
ловини – інв. № 1103; танцювальний майданчик літ. V – інв. № 1104; 
волейбольний майданчик літ. VІ – інв. № 1105. Ба лан со ут римувач: 
ПАТ «Дніпропетровський трубний завод». Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, 
пров. Лісний, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для приватизації шляхом викупу. Замовник/платник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Дата оцінки – 31.08.2019. Конкурс не відбувся.

15. Назва об’єкта оцінки: частина даху п’ятиповерхової адміністра-
тивної будівлі (літ. А-5), реєстровий номер 03491412.1.ТЮЯЮЛШ057, 
загальною площею 80,0 м2. Ба лан со ут римувач: Запорізький облас-
ний центр зайнятості. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запо-
ріжжя, вул. Незалежності України, 56а. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях. Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар». Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019. Пере-
можець – ФОП Паламарчук Л. П. Вартість послуг – 2150,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 4.

16. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх будівлі 
учбового корпусу № 2 (літера Б-4) нежитлове приміщення (№ 67) 
загальною площею 18,1 м2. Ба лан со ут римувач: Запорізькій націо-
нальний університет. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запо-
ріжжя, вул. Жуковського, буд. 66б. Мета проведення незалежної 

оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник: ФОП Черкасова О. А. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна) – 31.10.2019. Переможець – ТОВ «Еліт-
Експерт». Вартість послуг – 2350,00 грн, строк надання послуг (у ка-
лендарних днях) – 4.

17. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх будівлі уч-
бового корпусу (літера АА1 а) нежитлові приміщення № 122, № 123, 
з № 161 до № 167 включно загальною площею 159,3 м2. Ба лан со-
ут римувач:  Бердянський державний педагогічний універси-
тет. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Свободи – просп. Західний, 2/13. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди.  Замов-
ник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник: ФОП Міхно С. В. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 31.10.2019. Переможець – ПП «Дніпротех 
і Ко». Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у кален-
дарних днях) – 5.

18. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового при-
міщення спортзалу № 60 другого поверху будівлі учбового корпусу літ. 
А-3 загальною площею 162,2 м2. Ба лан со ут римувач: ДНЗ «Запорізьке 
вище професійне училище». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. За-
поріжжя, вул. Заводська, буд. 9. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Плат-
ник: Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019. 
Переможець – ПП «Дніпротех і Ко». Вартість послуг – 2300,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 5.

19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 46,1 м2 на першому поверсі будівлі поліклініки. Ба лан со ут-
римувач: державна установа «Територіальне медичне об’єднання 
Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області». 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кро-
пивницький, вул. Волкова, 3. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру 
орендної плати. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.10.2019. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях. Платник: ТОВ «МЕДИЛЕН». Переможець 
–ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр». Вартість послуг – 1800,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 2.

20. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу площею 1,0 м2 
на першому поверсі будівлі поліклініки. Ба лан со ут римувач: державна 
установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутріш-
ніх справ України по Кіровоградській області». Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Вол-
кова, 3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях. Платник: ФОП Сагун А. О. Переможець – ФОП 
Пєшкова С. В. Вартість послуг – 1400,00 грн, строк надання послуг 
(у календарних днях) – 2.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернівецькій області РВ ФДМУ по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, 
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності  
для надання послуг з оцінки майна від 31.10.2019

Конкурсною комісією Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:

ФОП – Федоренко Аллу Анатоліївну на частину приміщення (2-32) 
площею 2,0 м2 другого поверху адміністративної будівлі (літ. А) за 
адресою: Чернівецька обл., смт Глибока, вул. 10-ї річниці Незалеж-
ності України, 9, що перебуває на балансі Головного управління На-
ціональної поліції у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: 
передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 3000,00 (три 
тисячі) гривень та 5 календарних днів;

ФОП – Читайло Валентину Василівну на частину коридору (1-2) 
площею 2,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу № 1 
(літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Університетська, 28, що пе-
ребуває на балансі Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. 
Вартість та строк виконання робіт: 3000,00 (три тисячі) гривень та 
5 календарних днів;

ФОП – Читайло Валентину Василівну на частину коридору (2-2) 
площею 2,0 м2 другого поверху та частини коридору (5-2) площею 
2,0 м2 п’ятого поверху будівлі навчально-лабораторного корпусу 
(літ. Д) за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 14, що перебуває 
на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федько-
вича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк 
виконання робіт: 3000,00 (три тисячі) гривень та 4 календарних дні;

ФОП – Міцевич Любов Дмитрівну на будівлю мийки для автомобі-
лів (літ. Г) загальною площею 162,1 м2 та замощення (літ. ІІ) загаль-
ною площею 100,2 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Авангардна, 7а, 
що перебуває на балансі 1 Державного пожежно-рятувального загону 
Управління ДСНС України у Чернівецькій області. Мета проведення 
оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт оцінки: 
3000,00 (три тисячі) гривень та 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області РВ ФДМУ по КиЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ 
та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
для проведення незалежної оцінки об’єктів,  
що відбулися 30.10.2019

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області.

1.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чоти-
риповерхової адмінбудівлі площею 20,2 м2. Най ме ну вання ба лан-
со ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-
дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній про-
мисловості». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 
205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ДЕ-ЮРЕ». Дата оцінки: 
31.10.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності визначено ФОП Горопацька М. В. Термін виконання робо-
ти – 2 календарних дні, вартість послуг – 700,00 грн.

2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області.

2.1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі чоти-
риповерхової адмінбудівлі площею 21,4 м2. Най ме ну вання ба лан-
со ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-
дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промис-
ловості». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, 
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Просяник І. П. Дата оцінки: 
31.10.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності визнано СОД Устименко Т. В. Термін виконання роботи – 
2 календарних дні, вартість послуг – 780,00 грн.

2.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху 
п’ятиповерхової будівлі площею 16,8 м2. Най ме ну вання ба лан со-
ут римувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-
дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній про-
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мисловості». Місце зна хо дження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 
205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Половніков В. В. Дата 
оцінки: 31.10.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності визнано СОД Ошовська І. А. Термін виконання роботи – 
2 календарних дні, вартість послуг – 785,00 грн.

2.3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення третьо-
го поверху чотириповерхової адміністративної будівлі площею 13,3 м2. 
Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: Черкаський націо-
нальний університет ім. Б. Хмельницького. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Котик Г. І. Дата оцінки: 31.10.2019. Переможцем конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін ви-
конання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 950,00 грн.

3. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні з 
умовами.

3.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 
власності, окреме майно – будівля їдальні (літ. А-1) загальною пло-
щею 243,8 м2. Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: 
відсутній. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Шпо-
лянський р-н, с. Матусів, вул. Івана Богуна, 94а. Замовник робіт з 
оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкась-
кій області. Дата оцінки: 31.10.2019. Переможцем конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін вико-
нання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1940,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ  
та ВОЛиНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 30.10.2019

Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на 
другому поверсі аудиторного блоку навчально-адміністративного 
корпусу. м. Львів, вул. Пекарська, 50. Мета оцінки – продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 
2 к/д. Вартість робіт – 1750 грн.

Нежитлові приміщення загальною площею 26,3 м2 на першому 
поверсі будівлі А-4. м. Львів, вул. Зелена, 10. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ПП «Левковичі». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість 
робіт – 1000 грн.

Вбудовані нежитлові приміщення № 59, 60, 61, 62 загальною пло-
щею 89,3 м2 на третьому поверсі будівлі. м. Львів, просп. В. Чорно-
вола, 4. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін 
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1380 грн.

Нежитлові приміщення загальною площею 161,9 м2 в підвалі кор-
пусу їдальні МРЦ. Львівська обл., м. Трускавець, вул. Степана Бан-
дери, 71. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін 
виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1929 грн.

Нежитлове приміщення № 5 загальною площею 171,2 м2 в одно-
поверховій будівлі гаража. м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Мета оцін-
ки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 
2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.

Технічний будинок загальною площею 1313,3 м2. Львівська обл., 
Пустомитівський р-н, с. Муроване, вул. Зоряна, 1а. Мета оцінки – 
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання 
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 987 грн.

Будівля пожежного депо (одноповерхова з підвалом) загальною 
площею 325,6 м2. м. Львів, вул. Патона, 30. Мета оцінки – укладення 

договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін 
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн.

Вбудовані нежитлові приміщення (поз. 13-5, 13-6) загальною пло-
щею 48,8 м2 будівлі літ. А. Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Дух-
новича, 2. Мета оцінки – визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою внесення змін до договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. 
Термін виконання робіт – 4 к/д. вартість робіт – 2000 грн.

Адмінприміщення з гаражем «А-1» загальною площею 141,8 м2. 
44201, Волинська обл., Любешівський р-н, смт Любешів, вул. Бонда-
ренка, 71а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Волинцева О. І. Термін 
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2983 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по КиЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, від 31.10.2019

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або 
спеціальної вартості з метою укладення договору оренди або з ме-
тою продовження договору оренди.

№
з/п Назваоб’єктів

Переможець–
суб’єктоціноч-
ноїдіяльності

Вартість

Строк
вико-
нання
робіт
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частинаприміщення№258площею30,0м2на1-му

поверсібудівліпасажирськоготермінала«D»(інв.
№47578)заадресою:Київськаобл.,м.Бориспіль,
ДП«Міжнароднийаеропорт«Бориспіль»,щопере-
буваєнабалансіДПМА«Бориспіль»

ФОПКравцова
ЛюдмилаІго-
рівна

2780 4

2 Частинаприміщення№311площею2,0м2на2-му
поверсібудівліпасажирськоготермінала«D»(інв.
№47578)заадресою:Київськаобл.,м.Бориспіль,
ДП«Міжнароднийаеропорт«Бориспіль»,щопере-
буваєнабалансіДПМА«Бориспіль»

ТОВ«Бюро
інвестиційного
менеджменту
«Капітал»

2700 3

3 Майданчикіззалізобетоннимпокриттямзагальною
площею12000,0м2натериторіїПуСО«Лелів»за
адресою:Київськаобл.,10-тикмЗонавідчуження
(Чорнобильськазона)таперебуваєнабалансіДСП
«Центральнепідприємствозпереробкирадіоактив-
нихвідходів

ФОПГундарева
АллаОлексіївна

3800 2

4 Приміщення№246площею11,5м2на1-муповерсі
будівліаеровокзалтермінала«Б»(інв.№6909)за
адресою:Київськаобл.,м.Бориспіль,ДП«Міжна-
роднийаеропорт«Бориспіль»,щоперебуваєнаба-
лансіДПМА«Бориспіль»

ТОВ
«Консалтінг-
центр»

2730 4

5 Приміщення№50,51,52та№59загальноюпло-
щею59,0м2на2-муповерсібудівлілабораторного
корпусуАТБ(інв.№47526)заадресою:Київська
обл.,Бориспіль-7,ДП«Міжнароднийаеропорт
«Бориспіль»,щоперебуваютьнабалансіДПМА
«Бориспіль»

ПП«Бізнес-
консалтинг»

2780 4

6 Приміщення№43,44загальноюплощею63,8м2на
2-муповерсібудівлілабораторногокорпусуАТБ(інв.
№47526)заадресою:Київськаобл.,Бориспіль-7,
ДП«Міжнароднийаеропорт«Бориспіль»,щопере-
буваютьнабалансіДПМА«Бориспіль»

ФОПКравцова
ЛюдмилаІго-
рівна

2700 4

№
з/п Назваоб’єктів

Переможець–
суб’єктоціноч-
ноїдіяльності

Вартість

Строк
вико-
нання
робіт
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
7 Частинатвердогопокриттяплощею70,0м2для

засобівперонноїмеханізації(інв.№47573)заадре-
сою:Київськаобл.,м.Бориспіль,ДП«Міжнародний
аеропорт«Бориспіль»,щоперебуваєнабалансіДП
МА«Бориспіль»

ФОПКравцов
ОлегІванович

2240 2

8 Нежитловеприміщення№93площею24,0м2на
2-муповерсібізнес-центрувантажноготермінала
(інв.№47526)заадресою:Київськаобл.,
м.Бориспіль,ДП«Міжнароднийаеропорт«Борис-
піль»,щоперебуваєнабалансіДПМА«Бориспіль»

ТОВ«Центрне-
залежноїоцінки
власності«ЕВЕ-
РЕСТ»

2700 3

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по РІВНЕНСЬКІЙ та ЖиТОМиРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, що відбувся 31.10.2019

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для надання послуг з оцінки об’єктів:

частина приміщення першого поверху Камерально-лабораторного 
корпусу площею 66,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Кур-
чатова, 11, з метою укладення договору оренди державного майна – 
визнано ТзОВ ЦТБ «Рівне-Екпо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 ка-
лендарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2100 грн;

частина навчально-виробничої майстерні площею 77,87 м2 за 
адресою: м. Рівне, вул. С. Дем’янчука, 3а, з метою укладення дого-
вору оренди державного майна – визнано Рівненську товарну біржу. 
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість вико-
нання робіт з оцінки – 2450 грн;

нежитлове приміщення першого поверху будівлі площею 61,6 м2 
та підвальне приміщення площею 25,2 м2 за адресою: м. Рівне, 
вул. С. Бандери, 39а, з метою укладення договору оренди державного 
майна – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцін-
ки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;

частина приміщення корпусу теоретичного навчання з побутовим 
корпусом (холу) площею 8,0 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівнен-
ський р-н, смт Клевань, вул. Б. Хмельницького, 89 з метою укладення 
договору оренди державного майна – конкурс не відбувся;

будівля столярного цеху (РБУ) «С-2» загальною площею 1211,7 м2 
за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106, з метою продажу шляхом 
викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – визнано 
Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 кален-
дарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 5000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІН НиЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНиЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта 
державної власності, що відбувся 06.11.2019

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо 

визначення вартості об’єкта оренди – нежитлової адміністративної 
будівлі літ. «А», підвалу літ. «п/А», прибудови літ. «А1», мезоніну літ. 
«м/А», загальною площею 438,5 м2 – пам’ятки архітектури місцевого 
значення, що перебуває на балансі Департаменту міжнародного спів-
робітництва та регіо наль ного розвитку Він ницької обласної державної 
адміністрації, за адресою: м. Він ниця, вул. Симона Петлюри, 15а, з 
метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 6500 грн.

Продовження таблиці

прийнято рішення про приватизацію

ВІнницЬКАтаХМЕЛЬницЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 437 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватиза-
ції – окремого майна – будівля виробничих приміщень літ. «З-1» загальною 
площею 416,2 м2, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Юхи-
ма Сіцінського, 49 та обліковується на балансі Регіо наль ного офіса водних 
ресурсів у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 05446893.

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї-

ни по Вінницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 438 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватиза-
ції – окремого майна – будівлі виробничих приміщень літ. «Г-1», «Д-2», «Е-1» 
загальною площею 718,7 м2, що знаходяться за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Юхима Сіцінського, 49 та обліковуються на балансі Регіо наль ного офіса 
водних ресурсів у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 05446893.

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 439 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватиза-
ції – окремого майна – гараж загальною площею 32,0 м2, що знаходиться 
за адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та обліковується 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, 
код ЄДРПОУ 05446893.

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 440 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої привати-
зації – окремого майна – будівля виробничих приміщень літ. «Б» площею 
33,9 м2, пожежний резервуар, зливна каналізація, що знаходяться за 
адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Муд рого, 11 та обліковуються 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, 
код ЄДРПОУ 05446893.

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї-

ни по Вінницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 441 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватиза-
ції – окремого майна – будівля складу для матеріалів літ. «В-1» загальною 
площею 15,0 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Старо-
костянтинів, вул. Івана Франка, 53 та обліковується на балансі Регіо наль ного 
офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 05446893.

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Украї-

ни по Вінницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 442 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватиза-
ції – окремого майна – будівля складу для матеріалів літ. «Д-1» загальною 
площею 40,9 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Старо-
костянтинів, вул. Івана Франка, 53 та обліковується на балансі Регіо наль ного 
офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 05446893.

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 443 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватиза-
ції – окремого майна – гараж загальною площею 18,0 м2, що знаходиться 

за адресою: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 11 та обліковується 
на балансі Регіо наль ного офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, 
код ЄДРПОУ 05446893.

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях від 13.11.2019 № 444 прийнято рі-
шення про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації – 
окремого майна – будівля ремонтної майстерні літ. «Г-1» загальною площею 
751,2 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянти-
нів, вул. Івана Франка, 53 та обліковується на балансі Регіо наль ного офіса 
водних ресурсів у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 05446893.

ДнІПРОПЕТРОВСЬКА,ЗАПОРІЗЬКА
таКІРОВОГРАДСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
12.11.2019 № 12/01-162-РП прийнято рішення про приватизацію шляхом 
продажу на аукціоні об’єкта державної власності – будівля їдальні № 16 на 
100 місць загальною площею 1046,7 м2; сарай їдальні № 16 літ. Б площею 
основи 25,6 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, 2б та перебуває на балансі ПАТ «Пів-
денний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000)

ІНФОРМАЦІЯ про внесення змін до наказу про прийняття рішення  
про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 
12.11.2019 № 12/01-164-РП внесено зміни до наказу Регіо наль ного від-
ділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області 
від 17.01.2019 № 12/01-05-РП «Про прийняття рішення про приватизацію 
комплексу нежитлових будівель», а саме: назву об’єкта державної власності 
викладено у такій редакції: «Комплекс нежитлових будівель у складі: нежит-
лова будівля літ. А з тамбуром літ.а; ґанком літ. а1; навісом літ. а2 загальною 
площею 4107,3 м2; будівля трансформатора літ. В; огорожа № 1; огорожа 
№ 2; хвіртка № 3; ворота № 4; вимощення літ. І, що розташований за адре-
сою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 2».

ЛЬВІВСЬКА,ЗАКАРПАТСЬКА
таВОЛинСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ про внесення змін до наказу про прийняття рішення  
про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 13.11.2019 
№ 01249 внесено зміни до наказу регіо наль ного відділення від 30.07.2019 
№ 00459 «Про прийняття рішення про приватизацію об'єкта малої при-
ватизації державної власності – окремого майна» в частині назви об’єкта, 
виклавши її в такій редакції: «Окреме майно – група інвентарних об’єктів 
у складі: приміщення ветлабораторії з вигрібною ямою «А-1» загаль-
ною площею 170,2 м2; гараж на два автомобілі «Е-1» загальною площею 
94,5 м2; сарай «В-1» загальною площею 59,5 м2; туалет «Є-1» загальною 
площею 2,7 м2; склад пального «Г-1» загальною площею 17,3 м2; будів-
ля шахтного колодязя із пожежною водоймою «Д-1» загальною площею 
2,6 м2; склад дезрозчинів «Ж-1» загальною площею 24,7 м2; віварій «Б-1» 
загальною площею 84,0 м2, наружний водопровід, наружна каналізація, 
колонка для накачування води».

  
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 13.11.2019 № 01250 
внесено зміни до наказу регіо наль ного відділення від 07.03.2019 № 00362 
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації дер-
жавної власності – окремого майна» в частині назви об’єкта, виклавши її в 
такій редакції: «Львівська область, м. Дрогобич, вул. Стрийська, 258-Б».

  

ІНФОРМАЦІЯ  
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіо наль ного відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 13.11.2019 
№ 01253 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації 
державної власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: 
будівля диспетчерської літ. «І» площею 20,8 м2, будівля закритої трансфор-
маторної підстанції № 372 площею 40,6 м2, прожекторна вишка (2 шт.), лінія 
електромереж, внутрішні дороги та площадки, металева огорожа, цистерна 
за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Промислова,56 (балансоутри-
мувач – відсутній) шляхом продажу на аукціоні з умовами.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Украї ни 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 14.11.2019 № 01256 
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної 
власності: окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: будівля 
артезіанської свердловини площею 11,1 кв.м, будівля насосної станції пло-
щею 4,8 м2 за адресою: Львівська область, м. Золочів,  вул. Бродівська, 19 
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 19.11.2019 
№ 01310 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватиза-
ції комунальної власності: окремого майна – нежитлового приміщення 
площею 19,6 м2 за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. 
Сокальська,1, що перебуває на балансі КП «Червонограджитлокомун-
сервіс» (код ЄДРПОУ 31616100), шляхом викупу орендарем – фізичною 
особою – підприємцем Жигайло Р. І.

РІВнЕнСЬКАтаЖиТОМиРСЬКАОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію об’єкта  
малої приватизації, окремого майна
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Рівненській та Житомирській областях від 15.11.2019 № 243 прийнято 
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого майна 
– нежитлової будівлі за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, 
с. Бараші, вул. Василя Шевчука, 4 шляхом продажу на аукціоні без умов.

ХАРКІВСЬКА,ДОнЕцЬКА
таЛУГАнСЬКАОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 18.11.2019 № 00865 
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта 
малої приватизації окремого майна – ліфт за адресою: Харківська обл., 
Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, буд. 1. Балансоу-
тримувач – відсутній.


