
Назва об’єкта Адреса об’єкта

Назва 

балансоутримувача або 

зберігача,                      

код ЄДРПОУ

Орган управління

1 2 3 4

Приміщення адміністративної будівлі літ. «А», а 

саме: частина сходової клітини № 15 площею 11,5 

кв. м на першому поверсі; приміщення № 16-25 

загальною площею 190,8 кв. м на другому поверсі; 

приміщення № 1 площею 63,3 кв. м підвалу літ. 

“А1»; приміщення № 3 площею 26,4 кв. м будівлі 

гаража літ. “Б”

Вінницька обл., 

Чечельницький р-н,           

с. Ольгопіль,                                

вул. Центральна, 163а 

Департамент 

регіонального 

економічного розвитку 

Вінницької 

облдержадміністраціі, 

код ЄДРПОУ 02741373

Вінницька обласна 

державна 

адміністрація

Група інвентарних об'єктів: прохідна площею         

73,2 кв. м, адмінкорпус площею 1919,0 кв. м                       

(в т. ч. склад, їдальня, овочевий цех), будівля 

колишнього клубу площею 225,9 кв. м, металева 

ємність 400 куб. м 

Вінницька обл.,                     

м. Тульчин,                               

вул. Заводська, 2

ТОВ "Тульчинський 

консервний  завод", код 

ЄДРПОУ 33444908

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Нежитлові приміщення їдальні-кулінарії площею 

281,8 кв. м; ВАТ "Удицький цукровий завод"

Вінницька обл., 

Теплицький р-н, с. Удич, 

вул. 1-го Травня, 3

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Нежитлова будівля проммагазину з прибудовою 

загальною площею 153,4 кв. м; ВАТ "Удицький 

цукровий завод"

Вінницька обл., 

Теплицький р-н, с. Удич, 

вул. 9 Травня, 4 

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Нежитлова будівля для продуктів загальною 

площею 87,5 кв. м; ВАТ "Удицький цукровий 

завод"

Вінницька обл., 

Теплицький р-н, с. Удич, 

вул. 1-го Травня, 2а

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля бурякопункту площею 158,9 кв. м; ВАТ 

"Удицький цукровий завод"

 Вінницька обл., 

Теплицький р-н, с. Удич, 

вул. 1-го Травня, 1  

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будинок тваринника площею 90,6 кв. м, що не 

увійшов до статутного капіталу СВАТ "Садовод"

Вінницька обл., 

Іллінецький р-н,                  

с. Криштопівка,                  

вул. Жовтнева, 11б

ТОВ "Шанс", код 

ЄДРПОУ 20119134

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля лазні загальною площею 97,2 кв. м, що не 

увійшла до статутного капіталу СВАТ "Садовод"

Вінницька обл., 

Іллінецький р-н,                   

с. Вербівка,                                      

вул. Центральна, 69а

ТОВ "Шанс", код 

ЄДРПОУ 20119134

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Нежитлова будівля площею 67,8 кв. м Вінницька обл.,                  

м. Ладижин,                        

вул. Набережна, 8Б

ПП "Електа", код 

ЄДРПОУ 20119967

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Нежитлова будівля площею 458,4 кв. м Вінницька обл.,                        

м. Ладижин,                     

вул. Набережна, 8А

ПП "Електа", код 

ЄДРПОУ 20119967

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Протипожежна господарська мережа Вінницька обл., 

Крижопільський р-н,                       

с. Городківка,                    

вул. Благовіщенська, 103  

ПАТ “Крижопільський 

цукровий завод”, код 

ЄДРПОУ 03374764

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля лазні, яка під час приватизації не увійшла до 

статутного капіталу СВАТ "Племзавод "Україна"

Вінницька обл., 

Літинський р-н,                                           

с. Літинські Хутори 

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Частина нежитлових вбудованих приміщень 

площею 73,4 кв. м у цокольному поверсі 9-

поверхового адмінбудинку

м. Вінниця,                                 

вул. Пирогова, 29

Головне управління 

Держказначейства у 

Вінницькій області 

Держказначейства 

України, код ЄДРПОУ 

21727137

Державна 

казначейська служба 

України

Додаток 3

  27.03.2018 № 447

до наказу Фонду державного майна України

Перелік окремого майна

Регіональне відділення по Вінницькій області



Група інвентарних об'єктів: будівля майстерні по 

ремонту тракторів площею 111 кв. м, патоковий 

резервуар площею 29,1 кв. м, будівля 2-го КП 

площею 18,3 кв. м, будівля старої контори 

цегельного заводу площею 17,5 кв. м, агрегат для 

нарізки цегли, цегельно-розподільний агрегат, що не 

увійшли до статутного капіталу ВАТ "Ободівський 

цукровий завод"

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,                   

с. Нова Ободівка,               

вул. Призаводська, 1

ТОВ “Агрофірма 

“Ободівський цукор”, 

код ЄДРПОУ 32885163

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля лазні площею 221,1 кв. м, що не увійшла до 

статутного капіталу "ВАТ "Бершадський цукровий 

завод" (ліквідований)

Вінницька обл.,                     

м. Бершадь,                                

вул. Покровська, 211-К

Бершадська міська рада, 

код ЄДРПОУ 04051033

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Окреме майно: димова труба, що не увійшла до 

статутного капіталу ВАТ "Ободівський цукровий 

завод"

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,              

с. Нова Ободівка,                      

вул. Призаводська, 1 

ТОВ “Агрофірма 

“Ободівський цукор”, 

код ЄДРПОУ 32885163

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будинок для охорони площею 34,6 кв. м Вінницька обл.,                              

Барський р-н, с. Гармаки, 

вул. Першотравнева, 2б 

ТОВ "Прогрес", код 

ЄДРПОУ 30072357

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будинок для приїжджих площею 104,1 кв.м Вінницька обл., 

Калинівський р-н,                       

с. Іванів, вул. Польова, 30

ДСРП "Пиківський 

рибцех", код ЄДРПОУ 

24899838

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля лазні площею 210,4 кв. м, що не увійшла до 

статутного капіталу КСП “Ладижинське” 

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,                       

с. Лукашівка,                      

вул. Першотравнева, 56 А

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля лазні площею 71,3 кв. м, що не увійшла до 

статутного капіталу СВАТ "Гонорівське"

Вінницька обл., 

Піщанський р-н,                     

с. Гонорівка,                        

вул. Центральна, 2

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля побутового корпусу АТЦ з верандою 

загальною площею 191,2 кв. м, що не увійшла до 

статутного капіталу ВАТ "Соболівський цукровий 

завод" 

Вінницька обл., 

Теплицький р-н,                      

с. Соболівка,                       

пров. Центральний, 7г

ТОВ "ТД "Агроімпорт 

ЛТД", код ЄДРПОУ 

37165945

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля лазні площею 36,5 кв. м, що не увійшла до 

статутного капіталу СВАТ по вирощуванню насіння 

цукрових буряків «Жданівське»

Вінницька обл., 

Хмільницький р-н,                 

с. Кушелівка,                     

вул. Гагаріна, 9

Великомитницька 

сільська рада, код 

ЄДРПОУ 04331596

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля магазину площею 62,3 кв. м, що не увійшла 

до статутного капіталу САТ "Самгородоцьке"

Вінницька обл., 

Козятинський р-н,               

с. Красне,                                        

вул. Центральна, 59 

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будинок для сезонних працівників площею                             

633,3 кв. м з вхідними майданчиками, входами в 

підвал

Вінницька обл., 

Піщанський р-н,                  

с. Миколаївка,                    

вул. Л. Українки, 26

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля лазні площею 137,0 кв. м  Вінницька обл., 

Мурованокуриловецький р-

н, с. Обухів,                        

пров. Робітничий, 8А 

ПАТ 

"Вищеольчедаївське", 

код ЄДРПОУ 385520

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Об'єкти нерухомого майна: склад, навіс загальною 

площею 424,1 кв. м; гаражі загальною площею                             

183,1 кв. м; майстерня МЗМ загальною площею 

363,4 кв. м, яке не увійшло до статутного капіталу 

ВАТ "Ладижинське ЕМПЗ № 9"

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н,                 

м. Ладижин,                                    

вул. Промислова, 9 

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля контори загальною площею 802,8 кв. м Вінницька обл.,                     

м. Немирів,                            

вул. Українська, 2

Вінницька філія ПАТ 

"Укртелеком", код 

ЄДРПОУ 01182204

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області



Будівля лазні літ. "А" з добудовою літ. "а" 

загальною площею 82,2 кв. м, що не увійшла до 

статутного капіталу СВАТ "Колибабинське"

Вінницька обл., 

Хмільницький р-н,                      

с. Колибабинці,                             

вул. Сойнікова, 1а

АП НВП "Візит", код 

ЄДРПОУ 02129063

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Виробнича будівля складу № 1 літ. "А" загальною 

площею 94,0 кв. м 

Вінницька обл., 

Шаргородський р-н,                            

с. Рахни-Лісові,                            

вул. Макаренка, 32А 

Вінницька філія ПАТ 

"Укртелеком", код 

ЄДРПОУ 01182204

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Виробнича будівля складу № 2 літ. "А" з тамбуром 

літ. "а" загальною площею 65,3 кв. м та будівлею 

сторожової будки літ. "Б" загальною площею                       

7,7 кв. м  

Вінницька обл., 

Шаргородський р-н,                           

с. Рахни-Лісові,                       

вул. Центральна, 121 

Вінницька філія ПАТ 

"Укртелеком", код 

ЄДРПОУ 01182204

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля лазні загальною площею 208,4 кв. м, що не 

увійшла до статутного капіталу ВАТ "Соколівський 

цукровий завод"

Вінницька обл., 

Крижопільський р-н,                         

с. Соколівка,                       

вул. Терешкової, 74а 

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля лазні літ. "А" загальною площею 173,5 кв. м Вінницька обл., 

Літинський р-н,                                               

с. Шевченка,                     

вул. Незалежності, 145 

Шевченківська сільська 

рада, код ЄДРПОУ 

04326514

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будинок побуту літ. А загальною площею 211,8 кв. 

м з ганком

Вінницька обл., 

Літинський р-н,                                      

с. Кусиківці,                         

вул. Шляхова, 38

ПАТ "Племзавод 

"Літинський", код 

ЄДРПОУ 00846180

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля колишньої пошти площею 40,7 кв. м, що не 

увійшла до статутного капіталу ВАТ 

"Камяногірський цукровий завод" 

Вінницька обл., 

Іллінецький р-н,                          

с. Камяногірка,                     

вул. Центральна, 1

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля лазні літ. А з прибудовами літ. 1, а1 

загальною площею 148,0 кв. м та сходовими 

площадками а2, а3, а4

Вінницька обл., м. Ямпіль, 

вул. Замостянська, 61

Ямпільська міська рада, 

код ЄДРПОУ 03772660

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля магазину літ. "А" з прибудовою літ. "а" та 

ганком загальною площею 66,7 кв. м, що не увійшла 

до статутного капіталу САТ "Самгородоцьке"

Вінницька обл., 

Козятинський р-н,                 

с. Коритувата,                      

вул. Садова, 59б 

відсутній Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля лазні загальною площею 89,4 кв. м, що не 

увійшла до статутного капіталу ВАТ «ім.1-го 

Травня»

Вінницька обл., 

Літинський р-н,                                            

с. Осолинка,                              

вул. Шевченка,1б

Осолинська сільська 

рада, код ЄДРПОУ 

04326448

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля трансформаторної підстанції літ. А площею 

42,0 кв. м, електрощит, башта 

Вінницька обл., 

Тульчинський р-н,                           

смт Кирнасівка,                     

урочище Набережне, 1А

СВАТ "Птахокомбінат 

Тульчинський", код 

ЄДРПОУ 05413994

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля дизельної і трансформаторної літ. А, а Вінницька обл., 

Тульчинський р-н,                       

смт Кирнасівка,                    

хутір Федьківка,                       

урочище Федьківське, 1А

СВАТ "Птахокомбінат 

Тульчинський", код 

ЄДРПОУ 05413994

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Приміщення площею 106,8 кв. м в будівлі гаража 

літ «Б», запасні частини 1550 шт., матеріали 3101 

шт., та МШП 2121 шт.

м. Вінниця,                        

вул. Максимовича, 21

ПАТ «Вінницьке АТП-

10554», код ЄДРПОУ 

05482245

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Окреме майно - УАТС (АТСК 50-200) м. Вінниця, вул. Ватутіна, 

10-Б

ТОВ "Віннницьке АТП-

10555», код ЄДРПОУ 

05482251

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля гаража літ. А загальною площею 45,9 кв. м Вінницька обл., 

Вінницький р-н,                    

с. Зарванці, вул. Зарічна, 

гараж № 97

ПрАТ "Вінницярибгосп", 

код ЄДРПОУ 00476576

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області



Будівля лазні літ. А площею 50,8 кв. м Вінницька обл., 

Літинський р-н,                                                    

с. Громадське,                                

вул. Ковпака, 4а 

ПрАТ "Племзавод 

"Літинський", код 

ЄДРПОУ 00846180

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля колишнього цеху розливу вина літ. Б з 

підвалом літ. П/Б площею 1127,4 кв. м

Вінницька обл.,                    

м. Хмільник,                       

вул. Столярчука, 21

ПрАТ "Агрокомплекс 

Хмільникпродукт", код 

ЄДРПОУ 35797976

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Приміщення їдальні площею 308,8 кв. м, що не 

увійшло до статутного капіталу ВАТ "Ямпільський 

консервний завод" 

Вінницька обл.,                   

м. Ямпіль,                           

вул. Сонячна, 6 

ПрАТ 

"Агропереробник", код 

ЄДРПОУ 00374025

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будинок для сезонних працівників літ. "А" 

загальною площею 655,8 кв. м з вхідним 

майданчиком літ. "а" 

Вінницька обл., 

Піщанський р-н,                    

с. Дмитрашківка,                        

вул. Садова, 4а 

ПрАТ "Сад" України", 

код ЄДРПОУ 00414316

Регіональне 

відділення по 

Вінницькій області

Будівля тиру загальною площею 720,5 кв. м 45400, Волинська обл.,             

м. Нововолинськ,            

вул. Промислова, 68

Державний вищий 

навчальний заклад 

“Нововолинський 

електромеханічний 

коледж”, код ЄДРПОУ 

04656909

Міністерство освіти і 

науки України

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля 

адмінбудинку (літер Д-2) загальною площею                       

728,2 кв. м та ремонтні бокси з операторною АЗС 

(літер Г-1) загальною площею 409,9 кв. м

43000, Волинська обл.,                     

м. Луцьк,                                         

вул. Лідавська, 30

відсутній Фонд державного 

майна України

Окреме майно - будівля, цех механічного 

обезвожування осаду (літер І-2) загальною площою 

693,1 кв. м

43000, Волинська обл.,                        

м. Луцьк,                             

вул. Карбишева, 3

ТОВ "Луцька картонно-

паперова фабрика", код 

ЄДРПОУ 38272943

Регіональне 

відділення по 

Волинській області

Нежитлове приміщення - гараж (літер В-1) 

загальною площею 77,6 кв. м

45701, Волинська обл., 

Горохівський р-н,                     

м. Горохів,                          

вул. Гетьманська, 5 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Горохівському 

районі Волинської 

області, код ЄДРПОУ 

38031391

Державна 

казначейська служба 

України

Гараж, літер Б-1, загальною площею 64,7 кв. м 45008, Волинська обл.,                              

м. Ковель,                              

вул. Драгоманова, 22

Головне управління 

статистики у Волинській 

області, код ЄДРПОУ 

02359662

Державна служба 

статистики України

Підстанція ПС-35/10кВ м. Дніпро,                           

пр. Богдана 

Хмельницького                       

(вул. Героїв Сталінграду), 

106-А

ТОВ 

„Дніпропетровський 

завод кранів та засобів 

механізації 

„Дніпрокран”, код 

ЄДРПОУ 01412845

Регіональне 

відділення по 

Дніпропетровській 

області

Будівля гаража загальною площею 52,5 кв. м                          

(літ. А-1)

Дніпропетровська обл.,                     

м. Кривий Ріг,                        

вул. Волосевича, 55

Головне управління 

статистики у 

Дніпропетровській 

області, код ЄДРПОУ 

02359946

Державна служба 

статистики України

Нежитлова будівля загальною площею 471,6 кв. м Дніпропетровська обл.,                     

м. Кам’янське,                      

вул. Соборна, 3а

ПАТ "Дніпровський 

металургійний 

комбінат", код ЄДРПОУ 

05393043

Регіональне 

відділення по 

Дніпропетровській 

області

Будівля магазину № 15 Дніпропетровська обл.,                     

м. Кривий Ріг,                    

вул. Черкасова, 86

ПрАТ „Північний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат”, код ЄДРПОУ 

00191023

Регіональне 

відділення по 

Дніпропетровській 

області

Регіональне відділення по Волинській області

Регіональне відділення по Дніпропетровській області



Приміщення гаражу № 1 в літ. В-1 площею                       

140,1 кв. м

 м. Дніпро,                            

вул. Малиновського, 66

Національний банк 

України, код ЄДРПОУ 

00032106

Національний банк 

України

Приміщення гаражів № 2, 3, 4, 5 в літ. В-1 площею 

271,9 кв. м

м. Дніпро,                                 

вул. Малиновського, 66

Національний банк 

України, код ЄДРПОУ 

00032106

Національний банк 

України

Будівля гаража літ. Б-2 загальною площею                                

1106,7 кв. м з ґанками літ. б, б1

м. Дніпро,                         

вул. Малиновського, 66

Національний банк 

України, код ЄДРПОУ 

00032106

Національний банк 

України

Нежитлові приміщення № 1,6,II на I-му поверсі в              

літ. А-3, загальною площею 113,6 кв. м

м. Дніпро,                        

вул. Свєтлова, 20

ВАТ "Дніпромлин", код 

ЄДРПОУ 951474 

(ліквідовано)

Регіональне 

відділення по 

Дніпропетровській 

області
Нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, А1-1) 

загальною площею 113,7 кв. м

Дніпропетровська обл.,                      

м. Кривий Ріг,                     

вул. Дишинського, 34а

ПАТ „Криворізький 

залізорудний комбінат”, 

код ЄДРПОУ 00191307

Міністерство 

промислової політики 

України*

Частина нежитлової будівлі загальною площею                      

182,5 кв. м, вимощення І, огорожа № 1, 2

Дніпропетровська обл.,                    

м. Першотравенськ,                    

вул. Жовтнева, 27/1

ПрАТ "ДТЕК 

Павлоградвугілля", код 

ЄДРПОУ 00178353

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Частина нежитлової будівлі (літ. А) площею                       

314,8 кв. м з ганком (літ. а1), частини вимощення "І" 

площею 93,0 кв. м

Дніпропетровська обл.,                        

м. Жовті Води,                    

вул. 8-го Березня, 8

ДП "Східний гірничо-

збагачувальний 

комбінат", код ЄДРПОУ 

14309787

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Будівля, головний корпус (пункт харчування) - А - 2 

загальною площею 328,5 кв. м, замощення - І, 

огорожа № 1, ворота № 2-4

Дніпропетровська обл., 

Дніпропетровський р-н,                   

м. Підгородне,                      

вул. Центральна, 63П

ПАТ «ДТЕК 

ДНІПРООБЛЕНЕРГО», 

код ЄДРПОУ 23359034

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Будівля кафе «Уют» літ. А, загальною площею 329,2 

кв. м

Дніпропетровська обл.,                         

м. Новомосковськ,               

вул. Сучкова, 23/1

ПАТ «Інтерпайп 

Новомосковський 

трубний завод», код 

ЄДРПОУ 05393139 

"Комбінат виробничих 

підприємств"

Регіональне 

відділення по 

Дніпропетровській 

області

Будівля магазину, літ. А-1, загальною площею 49,5 

кв. м

м. Дніпро,                         

вул. Снігова, 9Д

КП "Комбінат 

виробничих 

підприємств", код 

ЄДРПОУ 01373246

Регіональне 

відділення по 

Дніпропетровській 

області

Будівля медпункту № 68 загальною площею 102,6 

кв. м

м. Дніпро,                                 

вул. Повітряна, 5

КП "Комбінат 

виробничих 

підприємств", код 

ЄДРПОУ 01373246

Регіональне 

відділення по 

Дніпропетровській 

області

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля 

управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею                       

1486,6 кв.м, сходи літ. с, с¹, с², ґанок літ. с³, пожежні 

сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ.СI-1, 

загальною площею 16,8 кв.м, приямок теплотраси 

літ. сі, склад літ. СÏ-1,  СÏ¹-1, СÏ¹¹-1, СÏ¹¹¹-1, 

загальною площею літ. 531,9 кв.м, навіс літ. СÏІV -1, 

склад                   літ.СЖ-1, загальною площею 176,0 

кв.м, ґанок літ. сж, склад металу літ.СЗ-1, загальною 

площею                79,7 кв.м, № III – мостіння, 

внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня 

телефонізація управління ЖКГ, каналізація 

зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання 

зовнішні), транспортні засоби, господарський 

інвентар, меблі, офісне обладнання -163 од.

м. Дніпро,                             

вул. Будівельників, 34

Публічне акціонерне 

товариство 

«Дніпровський 

машинобудівний завод», 

код ЄДРПОУ 14313332

Регіональне 

відділення по 

Дніпропетровській 

області



Нежитлова будівля (літ. А-2) загальною площею 

1356,3 кв. м

Дніпропетровська обл.,                        

м. Кам’янське                     

(м. Дніпродзержинськ),                   

вул. Тагільська, 9

Публічне акціонерне 

товариство 

«Дніпровський 

металургійний 

комбінат», код ЄДРПОУ 

05393043 

Регіональне 

відділення по 

Дніпропетровській 

області

Одноповерхова будівля літ. «Б» (колишня лазня), 

яка має приміщення з № 1по № 87, загальною 

площею 761,6 кв. м  

Дніпропетровська обл., м. 

Першотравенськ, вул. 

Молодіжна, 12

відсутній Регіональне 

відділення по 

Дніпропетровській 

області

Нежитлова будівля загальною площею 71,6 кв. м Донецька обл.,                     

м. Слов'янськ,                  

вул. Комяхова, 38а

Державна установа 

"Донецький обласний 

лабораторний центр 

Міністерства охорони 

здоров'я України", код 

ЄДРПОУ 38531102

Міністерство 

охорони здоров'я 

України

Інженерна споруда "Басейн бризкальний" Донецька обл.,                          

м. Слов"янськ,                               

вул. Новосодівська, 2

ВАТ "Содовий завод", 

код ЄДРПОУ 00204895

Регіональне 

відділення по 

Донецькій області

Нежитлова будівля комбінату побутового 

обслуговування загальною площею 93 кв. м

87050, Донецька обл., 

Нікольський 

(Володарський) р-н,                  

с. Тополине,                            

вул. Шкільна, 13

СТОВ "Первомайська 

птахофабрика", код 

ЄДРПОУ 00851979

Регіональне 

відділення по 

Донецькій області

Група будівель і споруд автостанції у складі: будівля 

автостанції площею 236,1 кв. м, туалет площею                            

48,7 кв. м, навіс площею 226,9 кв. м, навіс площею 

12,6 кв. м, огорожа площею 18,2 кв. м, огорожа 

площею 13,6 кв. м, замощення площею 5215 кв. м

87450, Донецька обл., 

Мангушський р-н,                

смт Ялта,                           

вул. Маяковського, 48/18А

ПАТ "Донецьке обласне 

підприємство автобусних 

станцій", код ЄДРПОУ 

03113785 

Регіональне 

відділення по 

Донецькій області

Нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 

загальною площею 134,4 кв. м, 2-го поверху № 20-

29 загальною площею 259,0 кв. м в літ. "Г-2г" 

загальною площею 393, 4 кв. м (колишня їдальня, 

інв. № 672)

 Донецька обл.,                        

м. Бахмут,                        

пров. Ломоносівський 2-й, 

буд. 3

ТДВ "СІНІАТ", код 

ЄДРПОУ 00290601

Регіональне 

відділення по 

Донецькій області

Гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 кв. м 87500, Донецька обл.,                      

м. Маріуполь,                      

проспект Миру (колишній 

проспект Леніна (проспект 

Республіки)), буд. 10/20, 

гараж б/н

Управління Державної 

казначейської служби у 

м. Маріуполі Донецької 

області, код ЄДРПОУ 

37989721 

Державна 

казначейська служба 

України

Нежитлова будівля лазні - сауни з прибудовою, літ. 

А-1, А1-1, загальною площею 138,5 кв. м

87500, Донецька обл., м. 

Маріуполь, вул. Зелена, 33

КСП «Зірка» 

(ліквідовано ухвалою 

Господарського суду 

Донецької області від 

10.04.2007 р. по справі № 

12/58Б)

Регіональне 

відділення по 

Донецькій області

Регіональне відділення по Донецькій області



Група інвентарних об’єктів – частина майна 

колишнього дитячого оздоровчого табору «Дружба» 

у складі: сушильна камера (літ. Н) площею 37,13 кв. 

м, ізолятор (літ. О) площею 73,92 кв. м, будівля 

туалету (літ. М) площею 16,33 кв. м, душова - 

пральня (літ. П) площею 143,01 кв. м, будівля для 

тимчасового проживання персоналу (літ. Р) площею 

284,39 кв. м, спальний корпус 5Г (літ. С) площею 

230,64 кв. м, спальний корпус 5В (літ. Т) площею 

224,29 кв. м, спальний корпус 5А (літ. Ф) площею 

224,29 кв. м, спальний корпус 5Б (літ. Х) площею 

225,0 кв. м, будиночок для дітей (літ. Ц) площею 

7,25 кв. м, кінотеатр літній (літ. Ч) площею 370,2 кв. 

м, бесідка (літ. Ш) площею 5,85 кв. м, металевий 

резервуар для води (літ. Щ) 20 куб. м, що 

орендується ПП «ЄВМ-Стандарт»

Житомирська обл., 

Житомирський р-н, 

Станишівська 

(Зарічанська)сільська рада, 

Зарічанський лісгосп, 

квартал № 5, виділ 18

ПП "ЄВМ-Стандарт", 

код ЄДРПОУ 31678345

Регіональне 

відділення по 

Житомирській 

області

Окреме майно - будівлі та споруди колишньої 

автозаправної станції контейнерного типу № 11: 

будівля колишньої операторної загальною площею 

21,8 кв. м (літ. А), асфальтобетонна площадка 

площею 118,3 кв. м (літ. ДП) 

Житомирська обл., 

Новоград-Волинський р-н, 

с. Броницька Гута,                

вул. Шевченка, 1-В 

відсутній Регіональне 

відділення по 

Житомирській 

області

Нежитлова будівля колишньої лазні на 20 місць                 

(літ. А) загальною площею 244,0 кв. м        

Житомирська обл., 

Ємільчинський р-н,                

с. Степанівка,                  

вул. Рад, 133/Л

ДП ПМК -158 ВАТ 

"Житомирводбуд", код 

ЄДРПОУ 01036804

Регіональне 

відділення по 

Житомирській 

області

Окреме майно - будівлі та споруди колишньої 

автозаправної станції контейнерного типу № 3 : 

будівля колишньої операторної площею 10,1 кв. м 

(літ. А), під’їздна та від’їзна площадка площею 88,4 

кв. м (літ. ДП), автозаправний блок площею 4,5 кв. 

м (літ. аб), автозаправний блок площею 4,5 кв. м 

(літ. аб1), автозаправний блок площею 4,5 кв. м (літ. 

аб2)

Житомирська обл., 

Олевський р-н,                       

с. Білокоровичі,                    

вул. Степана Тудора, 18 А 

відсутній Регіональне 

відділення по 

Житомирській 

області

 Будівля магазину-кафе (літ. А-А*) з мансардним 

поверхом загальною площею приміщень 120,9 кв. м      

Закарпатська обл., 

Іршавський р-н,                           

с. Довге,                               

вул. Січових Стрільців, 

2а/1 

Державне підприємство 

"Довжанське 

лісомисливське 

господарство", код 

ЄДРПОУ 22114572

Державний комітет 

лісового 

господарства України

Група інвентарних об'єктів у складі: блок склада літ. 

В площею 100,4 кв. м; корпус майстерні літ. Г-Г' 

площею 1119,5 кв. м; мойка машин літ. Д площею 

4,8 кв. м; склад запчастин літ. И площею 96,8 кв. м; 

прохідна літ. К площею 12,3 кв. м

 Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,                    

с. Ракошино,                              

вул. Бенедиківська, 11                                                                                                                         

Мукачівське міжрайонне 

управління водного 

господарства, код 

ЄДРПОУ 01033875

Державне агентство 

водних ресурсів 

України

Будівля (літ. А) загальною площею 98,3 кв. м  Закарпатська обл., 

Мукачівський р-н,                             

с. Бенедиківці,                     

вул. Бенедиківська, 13а                                                                                                                         

Мукачівське міжрайонне 

управління водного 

господарства, код 

ЄДРПОУ 01033875

Державне агентство 

водних ресурсів 

України

Окреме майно - окремо розташовані споруди 

виробничого призначення,  у складі: склад та 

столярська майстерня, літ. Б, склад ПММ, літ. Д, 

гараж № 1, літ. К-2, гараж № 2, літ. К-2,  архів № 3 

другого поверху, літ К-2, склад ПММ, літ. Л, 

прохідна, літ. Н, зварювальний цех, літ. В навіс, літ. 

П, склад, літ. Г, зварювальний цех, літ. З, склад, літ. 

М, склад, літ. О, навіс, літ. Р, ворота №№ 1,3,4, 

хвіртка № 2, паркани №№ 5, 6, 7, 8, майданчик під 

склад № 9, майданчик тельфера № 10, замощення І

 м. Запоріжжя,                    

вул. Експресівська, 28

ЗАТ "ЗАПОРІЖБУД", 

код ЄДРПОУ 01239559 

(припинено)

Регіональне 

відділення по 

Запорізькій області

Регіональне відділення по Закарпатській області

Регіональне відділення по Житомирській області

Регіональне відділення по Запорізькій області



Окреме майно у складі: склад зберігання 

спецмашин, літ. Ф  інв. № 1-0021 площею 868,6 кв. 

м; запасні частини до автомобілів в кількості – 241 

одиниця; інше майно в кількості – 1927 одиниць, у 

складі: касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 

шт., ложки алюмінієві – 100 шт., набір інструментів 

– 1 шт., набір ключів – 2 шт., пила – 16 шт., прибор 

ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., розпиратор – 800 

шт., СМУ – 50 шт., сумка дерматинова – 9 шт., 

сокира з ручкою – 5 шт., електромегафон – 1 шт., 

замок начіпний – 2 шт., касета – 40 шт., аптечка – 35 

шт., цебро брезентове – 100 шт., цебро гумове – 65 

шт., каністра велика – 28 шт., каністра мала – 75 

шт., касета для каністр – 30 шт., клапан на 

розпилювач – 280 шт., лопата – 82 шт., вогнегасник 

– 44 шт., ланцюг ковзання – 12 шт.

м. Запоріжжя,                     

вул. Карпенка-Карого, 60

ВАТ "Автотранспортне 

підприємство № 12355", 

код ЄДРПОУ 03116849

Регіональне 

відділення по 

Запорізькій області

############################################  м. Запоріжжя,                       

пл. Запорізька, 9

ПАТ Запорізький 

металургійний комбінат 

"Запоріжсталь", код 

ЄДРПОУ 00191230

Регіональне 

відділення по 

Запорізькій області

 паркан інв. № 10201372, № 2; бетонний вузол інв. 

№ 10201375, № 3; канал для мийки і змазування 

машин інв. № 10201374, № 4; яма для вапна інв. № 

10201364, № 5; опалювальна система інв. № 

10300808, № 6; протипожежний резервуар інв. № 

10201368, № 7; ваги підлогові інв. № 10634655,           

№ 8; автошляхи інв. № 10201371, I; бетонні 

майданчики інв. № 10201366, II; трансформаторна 

підстанція інв. № 10402108, № 9; паркан № 10; 

цистерна для води інв. № 10201367, № 11; 

підкранові колії інв. № 10201365, № 12; 

противопожежний резервуар інв. № 10201373, № 

13; водопровід будівельний (труба діаметр 60*4 - 

629 м, труба діаметр 48*3,5 - 330 м, труба діаметр 

34*3,5 - 155 м, труба діаметр 42*4 - 40 м, труба 

діаметр 28*3 - 225 м), інв. № 10300807; зливна 

каналізація (складається з 7-ми окремих ліній -180 

м, виконана з азбоцементних труб діаметром 150 

з`єднаних муфтами та резиновими кільцями, 

розмежувальна оглядовими колодязями та 

дощеприймальниками), інв. № 10300806; фекальна 

мережа: труба азбоцементна діаметр 150 - 292 м, 

труба азбоцементна діаметр 200 - 120 м, інв. № 

10300805;



гідратна мережа: труба діаметр 114*6 -195 м, труба 

діаметр 114*6 - 345 м, труба діаметр 83*4 - 40 м, 

труба діаметр 60*4 -70 м, інв. № 10300804; 

технологічна каналізація: труба азбоцементна 

діаметр 150  - 60 м, труба азбоцементна діаметр 200 - 

135 м, труба азбоцементна діаметр 300 - 60 м, інв. 

№ 10300803; зовнішня розводка електричних 

мереж: кабель АВВГ 4*10 -280 м,  АВВГ 3*25+16 -

400 м,  АВВГ 3*50+25  -95 м,  АВВГ 3*70+35 -365 

м,  АВВГ 3*95+50 -90 м,  АВВГ 3*120+70 -710 м, 

АВВГ 27*2,5 -110 м, АВВГ 5*2,5 -120 м, труба 

азбоцементана діаметр 100 - 170 м, інв. № 

10300802; зовнішнє освітлення: кабель АВВГ 4*25 - 

820 м; труба азбоцементна діаметр 150 - 40 м, інв.                 

№ 10300801
Окреме майно у складі: коридори першого поверху 

№ 1 площею 10,0 кв. м та № 2 площею 32,7 кв. м 

двоповерхової адміністративної будівлі "А", 

приміщення № 19-24 підвалу "під А" та сходова 

клітина ІІІ загальною площею 132,3 кв. м, підземне 

приміщення "Б" площею 96,16 кв. м

Запорізька обл., 

Бердянський р-н,                      

смт Андріївка,                      

вул. Нова, 4а

Зберігач - ТОВ 

«ВІТЬОК», код ЄДРПОУ 

35215538

Регіональне 

відділення по 

Запорізькій області

Побутові приміщення (літ. Б-3), інв. № 070101, 

загальною площею 933,8 кв. м

м. Запоріжжя, Південне 

шосе, 62

Зберігач - ТОВ «Партнер 

2000», код ЄДРПОУ 

30616602 

Регіональне 

відділення по 

Запорізькій області

Електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-

157

м. Івано-Франківськ,                   

вул. Ребета, 2

Івано-Франківська філія 

ПАТ "Укртелеком", код 

ЄДРПОУ 01184635

Фонд державного 

майна України

Будівля їдальні літ. «П» площею 1299,2 кв. м Київська обл.,                          

м. Ірпінь, вул. Садова, 94 

ВАТ «Ірпіньмаш», код 

ЄДРПОУ 00240135

Регіональне 

відділення по 

Київській області
Будівля недіючої лазні площею 98,5 кв. м Київська обл., Броварський 

р-н,                                                  

с. Зазим’є, вул. Широка 

(Пролетарська), 17

СТОВ «Нова Україна», 

код ЄДРПОУ 00448737 

(припинено)

Регіональне 

відділення по 

Київській області

Частина нежитлової будівлі літ. А – група 

приміщень № 15, № 16 загальною площею 142,0 кв. 

м, ганок, ганок (сауна)

Київська обл.,                        

м. Бориспіль,                  

вул. Київський шлях, 10

ВАТ «Бориспільське 

АТП 13264», код 

ЄДРПОУ 02140745 

(припинено)

Регіональне 

відділення по 

Київській області

Нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною 

площею 220,7 кв. м зі спорудами (огорожа № 1-2)

Київська обл., 

Баришівський р-н, с. Бзів, 

вул. Свято-Миколаївська, 

22

СТОВ ім. Леся Сердюка, 

код ЄДРПОУ 00857479

Регіональне 

відділення по 

Київській області

Будівля побуткомбінату літ. «М2» загальною 

площею 273,7 кв. м

Київська обл.,                     

м. Ірпінь, вул. Садова, 94

ВАТ «Ірпіньмаш», код 

ЄДРПОУ 00240135

Регіональне 

відділення по 

Київській області
Будівля колишнього дитячого садка (літ. А) 

загальною площею 250,1 кв. м з господарчим 

корпусом (літ. Б) загальною площею 50,4 кв. м

Київська обл.,                        

м. Біла Церква,                    

вул. Пекарська, 13

ДП ПАТ «Київхліб» 

Білоцерківський 

хлібокомбінат, код 

ЄДРПОУ 00381574

Регіональне 

відділення по 

Київській області

Будівля недіючої лазні загльною площею 137,6 кв. м Київська обл., 

Білоцерківський р-н,                       

смт Терезине,                      

вул. Першотравнева, 11

ВАТ «Терезине» 

(правонаступник – ТДВ 

«Терезине»), код 

ЄДРПОУ 05407982

Регіональне 

відділення по 

Київській області

Будівля лазні загальною площею 115,6 кв. м Київська обл.,                 

Києво-Святошинський р-н, 

с. Святопетрівське,                  

вул. Володимирська 2-3

ПАТ 

"Плодорозсадницьке", 

код ЄДРПОУ 05528378

Регіональне 

відділення по 

Київській області

Регіональне відділення по Київській області

Регіональне відділення по Івано-Франківській області



Нежитлова будівля – їдальня (літ. А) площею                          

129,7 кв. м, прибудова (літ. а) площею 140,2 кв. м, 

ганок (літ. а1), ганок (літ. а2)

Київська обл.,                            

м. Березань,                         

вул. Героїв Небесної Сотні, 

27а 

ПАТ "Березанське", код 

ЄДРПОУ 00849994

Регіональне 

відділення по 

Київській області

Нежитлова будівля (столова) загальною площею 

749,5 кв. м

Київська обл., 

Васильківський р-н,                     

с. Крушинка,                     

вул. Колгоспна, 11

ПАТ "Птахофабрика 

"Україна", код ЄДРПОУ 

05477066

Регіональне 

відділення по 

Київській області

Будівля магазину загальною площею 611,3 кв. м Київська обл., 

Баришівський р-н,                     

с. Гостролуччя,                     

вул. Ценральна                        

(колишня Леніна), 69

СТОВ «Гостролуччя», 

код ЄДРПОУ 00850039 

(припинено)

Регіональне 

відділення по 

Київській області

Автомобіль ЗІЛ-131 Київська обл.,                           

м. Обухів,                                

вул. Будьоного, 33

ВАТ «Обухівське АТП-

13238», код ЄДРПОУ 

05538796

Регіональне 

відділення по 

Київській області

Частина будівлі автотракторних класів загальною 

площею 378,7 кв. м

Київська обл.,                          

м. Фастів, вул. Гусєва, 27

ВАТ «Сільгосптехніка», 

код ЄДРПОУ 03744994

Регіональне 

відділення по 

Київській області

Будівля недіючої лазні площею 188,2 кв. м Київська обл., 

Васильківський р-н,                 

с. Плесецьке,                         

вул. Варовицького, 10

ВАТ «Племінний завод 

«Дзвінкове», код 

ЄДРПОУ 00857404

Регіональне 

відділення по 

Київській області

Комплекс у складі: нежитлова будівля, ББ1б-б5, 

загальна площа 587,2 кв. м; ганок, кр; ганок, кр1; 

ганок, кр2; сходи, с; приямок, п 

м. Кропивницький,                            

вул. Нижня П’ятихатська, 

24а

Державне підприємство 

«Східний гірничо-

збагачувальний 

комбінат», код ЄДРПОУ 

14309787

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 

115,9 кв. м 

Кіровоградська обл., 

Бобринецький р-н,                    

с. Верхньоінгульське,                   

вул. Набережна, 14 

 відсутній Регіональне 

відділення по 

Кіровоградській 

області

Установка СО 169, реєстровий номер 

5814256.20.ААВАГЕ117

Кіровоградська обл.,                   

м. Олександрія,              

вул. Заводська, 1 

ПрАТ „НВО „Етал”, код 

ЄДРПОУ 05814256

Регіональне 

відділення по 

Кіровоградській 

області
Малярний агрегат СО-154, реєстровий номер 

5814256.20.ААВАГЕ118

Кіровоградська обл.,                    

м. Олександрія,                 

вул. Заводська, 1 

ПрАТ „НВО „Етал”, код 

ЄДРПОУ 05814256

Регіональне 

відділення по 

Кіровоградській 

області
Малярна станція СО, реєстровий номер 

5814256.20.ААВАГЕ119

Кіровоградська обл.,                  

м. Олександрія,                    

вул. Заводська, 1 

ПрАТ „НВО „Етал”, код 

ЄДРПОУ 05814256

Регіональне 

відділення по 

Кіровоградській 

області
Вентилятор ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46), реєстровий 

номер 5814256.20.ААВАГЕ120

 Кіровоградська обл.,                    

м. Олександрія,                     

вул. Заводська, 1 

ПрАТ „НВО „Етал”, код 

ЄДРПОУ 05814256

Регіональне 

відділення по 

Кіровоградській 

області
Вентилятор В-Ц4-75-6,3, реєстровий номер 

5814256.20.ААВАГЕ121

Кіровоградська обл.,                      

м. Олександрія,                

вул. Заводська, 1 

ПрАТ „НВО „Етал”, код 

ЄДРПОУ 05814256

Регіональне 

відділення по 

Кіровоградській 

області
Будівля їдальні загальною площею 62,0 кв. м Кіровоградська обл., 

Голованівський р-н,                   

с. Давидівка, вул. Лісова, 5

CФГ "Славутич", код 

ЄДРПОУ 32150431

Регіональне 

відділення по 

Кіровоградській 

області
Будівля їдальні загальною площею 238,9 кв. м  Кіровоградська обл., 

Голованівський р-н,                

с. Давидівка, вул. Лісова, 6

CФГ "Славутич", код 

ЄДРПОУ 32150431

Регіональне 

відділення по 

Кіровоградській 

області

Регіональне відділення по Кіровоградській області



Приміщення теслярсько-столярної майстерні 

площею 152,1 кв. м

Кіровоградська обл.,                   

м. Олександрія,              

вул. Заводська, 1

ПрАТ „НВО „Етал”, код 

ЄДРПОУ 05814256

Регіональне 

відділення по 

Кіровоградській 

області
Адміністративна будівля та господарські 

приміщення 

Кіровоградська обл.,                  

м. Благовіщенське 

(Ульяновка),                    

вул. Ореста Гуменюка                 

(К. Маркса ), 1

Управління Державної 

казначейської служби 

України в 

Ульяновському районі 

Кіровоградської області, 

код ЄДРПОУ 37944689

Державна 

казначейська служба 

України

Гараж (літ. Г) площею 25,9 кв. м Кіровоградська обл.,                

м. Долинська,                    

вул. Соборності України 

(Леніна), 17

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Долинському 

районі Кіровоградської 

області, код ЄДРПОУ 

37983323

Державна 

казначейська служба 

України

Нежитлова будівля (свинарник) загальною площею 

163,0 кв. м  

Кіровоградська обл.,                      

смт Голованівськ,                     

вул. Щаслива (Крупської), 

10

ЗАТ "Голованівський 

хліб", код ЄДРПОУ 

00378750

Регіональне 

відділення по 

Кіровоградській 

області

Комплекс будівель та споруд у складі: будівля 

головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б`) 

загальною площею 5393 кв. м, будівля 

адміністративно-побутового корпусу (АБК, літ. А, 

А`) загальною площею 819,7 кв. м, бокс збірний для 

автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 

кв. м, огорожа № 1, замощення № І

 Кіровоградська обл.,                    

м. Олександрія,                 

проїзд Поліграфістів, 10-а 

ДП "Об`єднана компанія 

"Укрвуглереструктуриза

ція", код ЄДРПОУ 

39244468

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Комплекс будівель споруд та обладнання у складі: 

штаб-прохідна (літ. АА1) 182,7 кв. м; склад-сховище 

(літ. Н) 839,1 кв. м; сховище (літ. П)  878,7 кв. м; 

сховище (літ. С) 873,2  кв. м; трансформаторна 

підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); убиральня (літ. Г); 

погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); 

підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. 

з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); 

підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. 

Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); 

підвал (літ. Л1); ганок, кр; ганок, кр1;  ганок, кр2; 

ганок, кр.3; ганок, кр.4; ганок, кр.5; ганок, кр.6; 

ворота, №; ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3; 

огорожа, № 4 

27632,                            

Кіровоградська обл.,                          

Кіровоградський р-н,                     

с. Грузьке,                                 

вул. Маловисківське шосе, 

2

Кіровоградська районна 

державна адміністрація, 

код ЄДРПОУ 04055067 

Кіровоградська 

районна державна 

адміністрація

Нежитлові будівлі у складі: склад готової продукції 

(літ. Б -Бiv, б, б1) площею 362,1 кв. м; склад 

метанолу (літ. В,в-в11) площею 6,8 кв. м 

Луганська обл.,                  

м. Сєвєродонецьк,              

вул. Пивоварова, 5-д 9/2   

відсутній Регіональне 

відділення по 

Луганській області

Нежитлові будівлі у складі: склад (літ. 3-2Н,з) 

загальною площею 14,7кв. м; зварочна (літ. Е 1Н,е) 

загальною площею 33,4 кв. м; склад (літ. Д- 1Н) 

загальною площею 56,8 кв. м

Луганська обл.,                       

м. Сєвєродонецьк,                 

вул. Пивоварова, 5-д 9/1

відсутній Регіональне 

відділення по 

Луганській області

Нежитлові будівлі у складі: адміністративна будівля 

загальною площею 1632,4 кв. м та дизельна 

загальною площею 20,0 кв. м

Луганська обл., 

Марківський р-н,                   

смт Марківка,                   

пров. Південний, 1

Територіальне 

управління державної 

судової адміністрації в 

Луганській області, код 

ЄДРПОУ 26297948 

Державна судова 

адміністрація 

України

Нежитлове вбудоване приміщення загальною 

площею 384,2 кв. м 

Луганська обл.,                   

м. Сєвєродонецьк,                  

бульвар Дружби Народів, 2

ПАТ «Механізатор», код 

ЄДРПОУ 01240769 

Українська державна 

будівельна 

корпорація "Укрбуд"

Регіональне відділення по Луганській області



Нежитлове вбудоване підвальне приміщення з 

входами у підвал (літ. Пд, п), яке складається з: 

приміщення 1 площею 155,3 кв. м, приміщення 2 

площею 156,5 кв. м 

Луганська обл.,                        

м. Сєвєродонецьк,                  

вул. Федоренка, 10

ВАТ "Сєвєродонецький 

приладобудівний завод", 

код ЄДРПОУ 05744350 

Регіональне 

відділення по 

Луганській області

Окреме майно - будівля кафе літ. "А-1" загальною 

площею 148,7 кв. м

Львівська обл.,                     

Стрийський р-н,                                           

с. Загірне,                               

вул. Ясенівецька, 7

Державне підприємство 

"Дашавський завод 

композиційних 

матеріалів", код 

ЄДРПОУ 00152402

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Окреме майно - будівля гаражу літ. "Б-1" площею 

54,2 кв. м

Львівська обл.,                     

м. Яворів,                           

вул. Котляревського, 3

Головне управління 

статистики у Львівській 

області, код ЄДРПОУ 

02361400

Державна служба 

статистики України

Окреме майно - нежитлова будівля, сховище для 

техніки, площею 806,6 кв. м

Львівська обл.,                      

м. Старий Самбір,                      

вул. Дністрова, буд. 69

Старосамбірська районна 

державна адміністрація 

Львіської області, код 

ЄДРПОУ 04056411

Старосамбірська 

районна державна 

адміністрація 

Львіської області

Окреме майно - нежитлове приміщення - гараж № 2 

площею 20,2 кв. м

Львівська обл.,                         

м. Самбір, вул. Мазепи, 13

Самбірське управління 

Державної казначейської 

служби України 

Львівської області, код 

ЄДРПОУ 37893577

Державна 

казначейська служба 

України

Окреме майно - нежитлове приміщення - гараж № 3 

площею 25,7 кв. м

Львівська обл.,                           

м. Самбір, вул. Мазепи, 13

Самбірське управління 

Державної казначейської 

служби України 

Львівської області, код 

ЄДРПОУ 37893577

Державна 

казначейська служба 

України

Окреме майно - нежитлове приміщення - гараж № 4 

площею 26,8 кв. м

Львівська обл.,                                 

м. Самбір, вул. Мазепи, 13

Самбірське управління 

Державної казначейської 

служби України 

Львівської області, код 

ЄДРПОУ 37893577

Державна 

казначейська служба 

України

Окреме майно - нежитлові допоміжні приміщення 

площею 23,1 кв. м

Львівська обл.,                               

м. Самбір, вул. Мазепи, 13

Самбірське управління 

Державної казначейської 

служби України 

Львівської області, код 

ЄДРПОУ 37893577

Державна 

казначейська служба 

України

Окреме майно - вбудовані нежитлові приміщення 

№№ 9', 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

загальною площею 89,4 кв. м, розташовані на 1-му 

поверсі будівлі А-2 

Львівська обл.,                               

м. Городок,                                

майдан Гайдамаків, 25-26

Городоцька районна 

державна адміністрація 

Львівської області, код 

ЄДРПОУ 04056463

Городоцька районна 

державна 

адміністрація 

Львівської області

Окреме майно - нежитлова будівля, літ. А-3, 

загальною площею 1080,4 кв. м

Львівська обл.,                              

м. Червоноград,                      

пр. Шевченка, 3б

Головне управління 

держгеокадастру у 

Львівській області, код 

ЄДРПОУ 39769942

Державна служба 

України з питань 

геодезії, картографії 

та кадастру

Окреме майно - гараж, А-1, загальною площею 42,7 

кв. м

Львівська обл.,                           

м. Сокаль,                         

вул. Сонячна, 5а, гар. 1

Головне управління 

статистики у Львівській 

області, код ЄДРПОУ 

02361400

Державна служба 

статистики України

Регіональне відділення по Львівській області



Окреме майно - нежитлове приміщення, сарай В-1, 

загальною площею 21,5 кв. м

81200, Львівська обл., 

Перемишлянський р-н, м. 

Перемишляни, вул. 

Галицька, 28

Управління державної 

казначейської служби у 

Перемишлянському 

районі Львівської 

області, код ЄДРПОУ 

36848550

Державна 

казначейська служба 

України 

Окреме майно – вбудовані нежитлові приміщення 

№№ 12, 13 першого поверху загальною площею 

11,4 кв. м та вбудовані нежитлові приміщення №№ 

16, 17, 18 другого поверху загальною площею 13,4 

кв. м, розташовані в будівлі А-2

81200, Львівська обл., 

Перемишлянський р-н, м. 

Перемишляни, вул. 

Галицька, 28

Управління державної 

казначейської служби у 

Перемишлянському 

районі Львівської 

області, код ЄДРПОУ 

36848550

Державна 

казначейська служба 

України 

Комплекс, у складі: адмінбудівля (А1) загальною 

площею 208,0 кв. м, гараж (В1), гараж (Г1)

Миколаївська обл., 

Доманівський р-н,                      

смт Доманівка,                         

вул. Центральна (Леніна), 

33

ДКСУ у Доманівському 

р-ні Миколаївської 

області, код ЄДРПОУ 

38057729

Державна 

казначейська служба 

України

Будівлі та споруди бази Гідроспецбуду ІІІ черги, 

загальною площею 1162,5 кв. м, в т. ч.: 

диспетчерський пункт, А-1, загальною площею                       

30,6 кв. м; склад, Б-1, загальною площею 669,9 кв. 

м; туалет, В-1, загальною площею 10,4 кв. м; 

майстерня, Г-1, загальною площею 86,2 кв. м; 

компресорна з майстернями та адміністративно-

побутовими приміщеннями, Е-2, загальною площею 

365,4 кв. м; огорожа, 1-3; грунт, 4; замощення, І

Миколаївська обл,                    

м. Южноукраїнськ,                    

Гідрокомплекс, 14

ВП "ЮУ АЕС" ДП 

НАЕК "Енергоатом", код 

ЄДРПОУ 20915546

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Будівлі та споруди газового господарства, 

загальною площею 333,5 кв. м, в т. ч.: охоронний 

піст, а-1, загальною площею 10,2 кв. м; навіс, б-1, 

загальною площею 54,1 кв. м; навіс, в-1, загальною 

площею 157,1 кв. м; бокс, Г-1, загальною площею 

112,1 кв. м; ворота, № 1, загальною площею 8,4 кв. 

м; ворота, № 2, загальною площею 12,5 кв. м; 

огорожа, № 3, загальною площею 442,5 кв. м; 

замощення, № І, загальною площею 1315,1 кв. м; 

відмостка, № ІІ, загальною площею 18,3 кв. м

Миколаївська обл,                        

м. Южноукраїнськ,                     

Гідрокомплекс, 15 

ВП "ЮУ АЕС" ДП 

НАЕК "Енергоатом", код 

ЄДРПОУ 20915546

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Нежитлова будівля загальною площею 148,4 кв. м                            Миколаївська обл., 

Новобузький р-н,                    

м. Новий Буг,                        

вул. Гагаріна, 32/3  

ТУ Державної судової 

адміністрації України в 

Миколаївській області, 

код ЄДРПОУ 26299835

Державна судова 

адміністрація 

України

Приміщення складу № 16 (реєстровий номер 

955360.1.ААБАЛД733)  

Одеська обл., 

Ананьївський р-н,                                              

с. Жеребкове,                  

вул. Привокзальна, 4     

 ТОВ "Кононівський 

елеватор" (зберігач)   

Регіональне 

відділення по 

Одеській області

Будівля магазину літ. № 37 загальною площею                        

69,8 кв. м                                                                                                                                                         

Одеська обл.,                      

м. Білгород-Дністровський,                      

вул. Автомобільна, 1            

ВАТ "АТП-15173", код 

ЄДРПОУ 03118067

Регіональне 

відділення по 

Одеській області

Будівля підсобного господарства літ. № 35 

загальною площею 94,5 кв. м                                                                                                                 

Одеська обл.,                          

м. Білгород-Дністровський,                

вул. Автомобільна, 1            

ВАТ "АТП-15173", код 

ЄДРПОУ 03118067

Регіональне 

відділення по 

Одеській області

Будівля їдальні літ. № 39 загальною площею                  

251,8 кв. м                                                                                            

Одеська обл.,                          

м. Білгород-Дністровський,                  

вул. Автомобільна, 1            

ВАТ "АТП-15173", код 

ЄДРПОУ 03118067

Регіональне 

відділення по 

Одеській області

Регіональне відділення по Одеській області

Регіональне відділення по Миколаївській області



Приміщення магазину                          Одеська обл., 

Овідіопольський р-н,                          

смт Авангард,                   

вул. Теплична, 1  

КСП "Тепличне" (ПП 

"Тепличне"), код 

ЄДРПОУ 5528964

Регіональне 

відділення по 

Одеській області

Будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 кв. 

м             

 Одеська обл., Лиманський 

р-н,                                        

с. Трояндове,                      

вул. Шевченка, 2      

відсутній Регіональне 

відділення по 

Одеській області

Нежитлове приміщення колишньої пошти площею       

90 кв. м        

Одеська обл., 

Овідіопольський р-н,                          

с. Новоградківка,                        

вул. Леніна, 57      

ПрАТ "Дністровський", 

код ЄДРПОУ 00413245

Регіональне 

відділення по 

Одеській області

Будівлі та споруди колишньої лазні, у складі 

нежитлової будівлі площею 171,3 кв. м (літ. А); 

нежитлової будівлі площею 169,2 кв. м (літ. А1) та 

котельні площею 73,1 кв. м (літ. Б)                                                                                      

Одеська обл.,                         

Саратський р-н,                          

с. Розівка, вул. Шкільна, 3        

ПАТ "Южний", код 

ЄДРПОУ 00413417

Регіональне 

відділення по 

Одеській області

Будівля колишньої пошти загальною площею              

58,7 кв. м         

Одеська обл.,                                

м. Подільськ,                     

вул. Бочковича, 99   

відсутній Регіональне 

відділення по 

Одеській області

Будівля магазину загальною площею 54,0 кв. м                                       Одеська обл., 

Роздільнянський р-н,             

с. Степанівка,                      

вул. Анісімова, 42  

відсутній Регіональне 

відділення по 

Одеській області

Будівлі та споруди колишнього учбового комбінату 

загальною площею 986,6 кв. м у складі: будівля літ. 

"А" площею 986,6 кв. м; металева огорожа № 1, 2 

м. Одеса,                       

пров. Бісквітний, 16-А  

відсутній Фонд державного 

майна України

Будівля колишньої їдальні загальною площею                  

588,9 кв. м 

м. Одеса,                                   

вул. Плієва, 1-Г   

відсутній Регіональне 

відділення по 

Одеській області

Нежитлові приміщення магазину (літ. А) загальною 

площею 252 кв. м, що орендуються                                    

СПД "Присяжний С.А."                                                                                     

Одеська обл.,                           

м. Подільськ,                       

вул. Бочковича, 92-а     

відсутній Регіональне 

відділення по 

Одеській області

Нежитлові споруди загальною площею 1526,3 кв. м 

з устаткуванням

м. Одеса, Овідіопольська 

дуга, 3-А

відсутній Фонд державного 

майна України

Нежитлова будівля колишньої лазні площею                   

150,2 кв. м

 Полтавська обл., 

Глобинський р-н,                

с. Пустовійтове,                

вул. Молодіжна, 35 

 ПАТ 

"АГРОКОМПЛЕКС", 

код ЄДРПОУ 00384897

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Нежитлова будівля (будинок ветеранів) площею      

335,8 кв. м

Полтавська обл., 

Глобинський р-н,                 

с. Пустовійтове,                 

вул. Молодіжна, 33

 ПАТ 

"АГРОКОМПЛЕКС", 

код ЄДРПОУ 00384897 

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Громадська будівля літ. А-1 (магазин-павільйон) 

загальною площею 166,8 кв. м

Полтавська обл., 

Карлівський р-н,                  

с-ще Михайлівське,                    

вул. Горького, 5-а 

ВАТ "Імені 

Голобородька", код 

ЄДРПОУ 00384880 

(ліквідовано)

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Громадська будівля Т-1 (магаазин) загальною 

площею 120,5 кв. м

 Полтавська обл., 

Карлівський р-н,                         

м. Карлівка,                           

вул. Гурамішвілі, 1-Д 

ТОВ "КМЗ-Капітал", код 

ЄДРПОУ 35939237

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Громадська будівля літ S-1 (пральня) загальною 

площею 91,9 кв. м

Полтавська обл., 

Карлівський р-н,                      

м. Карлівка,                           

вул. Гурамішвілі, 1-З 

ТОВ "КМЗ-Капітал", код 

ЄДРПОУ 35939237

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Регіональне відділення по Полтавській області



Громадська будівля АП-1 (їдальня) загальною 

площею 408,5 кв. м

Полтавська обл., 

Карлівський р-н,                            

м. Карлівка,                       

вул. Гурамішвілі, 1-Ж 

ТОВ "КМЗ-Капітал", код 

ЄДРПОУ 35939237

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Громадська будівля літ. А1 (магазин з підвалом) 

загальною площею 318,6 кв. м

Полтавська обл., 

Карлівський р-н,                              

с-ще Голобородківське,                             

вул. Центральна 

(Соціалістична), 3-в 

ВАТ "Імені 

Голобородька", код 

ЄДРПОУ 00384880 

(ліквідовано)                      

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Нежитлове приміщення в житловому будинку літ. А, 

загальною площею 184,7 кв. м 

 м. Полтава,                         

вул. Бірюзова Маршала, 36

ОСББ "Добробут 2017", 

код ЄДРПОУ 40982242

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Група інвентарних об'єктів у складі: нежитлова 

будівля площею 383,2 кв. м, нежитлова будівля 

площею 113,0 кв. м, склади з овочесховищем 

площею 104,7 кв. м, огорожа, хвіртка, ворота, що 

орендується ФОП Бондарь Л. Д.

 м. Полтава,                              

вул. Бірюзова Маршала, 39

ДП "Виробниче 

обєднання "Знамя", код 

ЄДРПОУ 14310997

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Будівля магазину, Ап, А, загальною площею                

170,3 кв. м

 Полтавська обл., 

Глобинський р-н,                    

с. Степове,                                 

вул. Шкільна, буд. 6 

ТОВ 

"ІПК"Полтавазернопрод

укт", код ЄДРПОУ 

31059651

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Нежитлова буділвя колишньої їдальні загальною 

площею 202,9 кв. м 

 38100, Полтавська обл.,                    

м. Зіньків, вул. Гончарна 

(Котовського), 11 

ПАТ "АТП-15339", код 

ЄДРПОУ 03118268 

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Нежитлова будівля (магазин) площею 105,2 кв. м 39712, Полтавська обл., 

Кременчуцький р-н,                 

с. Мирне, вул. Садова, 54є 

ПСП "Майбородівське", 

код ЄДРПОУ 00845795

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Побутовий корпус літ. ТС-ІІ загальною площею      

705,3 кв. м

Полтавська обл.,                    

м. Полтава,                        

вул. Харчовиків, 6 

КП "Полтавський 

м'ясокомбінат", код 

ЄДРПОУ 00424214 

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Громадська будівля (офіс) літ. ОБ-1 загальною 

площею 327,4 кв. м

Полтавська обл.,                 

м. Полтава,                                 

вул. Харчовиків, 6 

КП "Полтавський 

м'ясокомбінат", код 

ЄДРПОУ 00424214

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею                      

186,5 кв. м

37734, Полтавська обл., 

Оржицький р-н,                    

с. Тарасенкове,                               

вул. Шевченка, 7/1а 

СТОВ Агрофірма 

"Оржицька", код 

ЄДРПОУ 00845855 

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Громадський будинок літ. А1, загальною площею 

156,8 кв. м

37300, Полтавська обл., 

Гадяцький р-н, м. Гадяч, 

вул. Героїв Майдану, 75 

ТДВ "Гадяцький 

елеватор", код ЄДРПОУ 

00955650 

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Група інвентарних обєктів у складі: нежитлова 

будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з 

сараєм

39255, Полтавська обл., 

Кобеляцький р-н,                       

с. Лучки, вул. Лісова, 24 

ВАТ "Сокільське", код 

ЄДРПОУ 00845817 

(ліквідовано)

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Група інвентарних об'єктів у складі: магазин літ. А1, 

сарай літ Б, Б1, сарай літ. В  

Полтавська обл., 

Полтавський р-н,                      

с. Бричківка,                      

вул. Паркова, 8  

ТОВ "Агрофірма 

"Петрівське", код 

ЄДРПОУ 38026732

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Нежитлова будівля загальною площею 340,9 кв. м Полтавська обл.,                     

м. Лубни,                     

проспект Володимирський, 

94 

ЗАТ "Лубнимеблі", код 

ЄДРПОУ 00275042

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Нежитлова будівля - склад балонів літ. V-1 площею 

23,5 кв. м

м. Полтава,                         

вул. Бірюзова Маршала, 

26/1

ПАТ "Демітекс", код 

ЄДРПОУ 14299824

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Нежитлова будівля їдальні площею 147,1 кв. м Полтавська обл., 

Кременчуцький р-н,                     

с. Пришиб,                                 

вул. Центральна, 29-а 

КСП імені Ватутіна, код 

ЄДРПОУ 00845849 

(ліквідовано)                

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області



Вбиральня літ. R площею 4,1 кв. м м. Полтава,                             

вул. Маршала Бірюзова, 

26/1

ПАТ "Демітекс", код 

ЄДРПОУ 14299824

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Будка сторожа літ. АР площею 3,9 кв. м м. Полтава,                        

вул. Маршала Бірюзова, 

26/1

ПАТ "Демітекс", код 

ЄДРПОУ 14299824

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Будівля родильні для корів Полтавська обл., 

Пирятинський р-н,                            

с. Первомайське,               

вул. Садова, 4 

ЗАТ "Пирятинська 

птахофабрика", код 

ЄДРПОУ 00845884

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Адміністративна будівля площею 122,8 кв. м та 

сарай-гараж площею 45,1 кв. м

Полтавська обл., 

Машівський р-н,                        

смт Машівка,                       

вул. Незалежності, 141

Головне управління 

статистики у Полтавській 

області, код ЄДРПОУ 

02361892

Державна служба 

статистики України

Нежитлова будівля магазину  Полтавська обл., 

Полтавський р-н,                          

м. Глобине,                         

вул. Лобановського, 1/17          

ТОВ “Новомосковськ - 

Агро”, код ЄДРПОУ 

33014041 

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Нежитлова будівля магазину площею 81,5  кв. м                                                                                                                                      Полтавська обл., 

Чутівський р-н,                    

с. Коханівка,                               

вул. Центральна, 5                                                                                                                         

ВАТ "Павлівське", код 

ЄДРПОУ 00372210                                                                                                    

Регіональне 

відділення по 

Полтавській області

Приміщення їдальні загальною площею 174,8 кв. м 34002, Рівненська обл., 

Зарічненський р-н,                         

с. Мутвиця,                            

вул. Центральна, 7а

ВАТ "Зарічненський 

агротехсервіс", код 

ЄДРПОУ 906670 

Регіональне 

відділення по 

Рівненській області

Будівля складу загальною площею 231,3 кв. м 35442, Рівненська обл., 

Гощанський р-н,                       

с. Бугрин,                         

вул. Перемоги, 2а

ВАТ "Гощанський 

"Райагропостач" 

(реорганізоване у ТОВ 

"СТП Екоресурс"), код 

ЄДРПОУ 00906781

Регіональне 

відділення по 

Рівненській області

Нежитлові приміщення загальною площею 57,3 кв. 

м зі східцевою площадкою 20,8 кв. м 

34700, Рівненська обл.,                            

м. Корець,                                  

вул. Київська, 107б

ПП "Пластранс", код 

ЄДРПОУ 33982500

Регіональне 

відділенняпо 

Рівненській області

Група інвентарних об'єктів у складі: будівля 

прохідної, Б-1, загальною площею 25,8 кв. м, 

споруда ганку, б, споруда естакади, В

35350, Рівненська обл., 

Гощанський р-н,                                

смт Гоща,                               

вул. Промислова, 1

ТзОВ "ПМК-5", код 

ЄДРПОУ 00910660

Регіональне 

відділення по 

Рівненській області

Будівля кузні загальною площею 78,2 кв. м 34700, Рівненська обл.,                               

м. Корець,                              

вул. Київська, 200

Корецьке ВАТ РТО 

"Агротехсервіс", код 

ЄДРПОУ 03760316

Регіональне 

відділення по 

Рівненській області

Будівля магазину загальною площею 305,6 кв. м 35600, Рівненська обл.,                          

м. Дубно,                               

вул. Млинівська, 71

ПАТ "Дубенський завод 

гумово-технічних 

виробів", код ЄДРПОУ 

2971506 

Регіональне 

відділення по 

Рівненській області

Будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 33,6 

кв. м з сараєм (літ. Б)

Сумська обл., 

Краснопільський р-н,                         

с/рада Самотоївська,                       

Корчаківка станція

ПрАТ “Хлібозавод 

„Залізничник”, код 

ЄДРПОУ 23050348

Регіональне 

відділення по 

Сумській області

Нежитлова будівля магазину № 60 (літ. А1) 

загальною площею 38,9 кв. м

Сумська обл., 

Тростянецький р-н, с/рада 

Білківська, "Скрягівка" 

станція,будинок б/н 

ПрАТ “Хлібозавод 

„Залізничник”, код 

ЄДРПОУ 23050348

Регіональне 

відділення по 

Сумській області

Будівля магазину Сумська обл.,                        

м. Тростянець,                        

пл. Шухляєва, 1а

ПрАТ “Хлібозавод 

„Залізничник”, код 

ЄДРПОУ 23050348

Регіональне 

відділення по 

Сумській області

Регіональне відділення по Сумській області

Регіональне відділення по Рівненській області



Будівля магазину Сумська обл.,                            

смт Краснопілля, пров. 

Привокзальний, 9

ПрАТ “Хлібозавод 

„Залізничник”, код 

ЄДРПОУ 23050348

Регіональне 

відділення по 

Сумській області

Будівля магазину площею 95,8 кв. м з погрібом 

площею 30,7 кв. м 

Сумська обл.,                         

Сумський р-н,                        

смт Степанівка,                          

вул. Спасьонова, 55

відсутній Регіональне 

відділення по 

Сумській області

Група інвентарних об’єктів у складі: літній будинок 

відпочинку з прибудовами, А, а-а3, загальною 

площею 64,5 кв. м; літній будинок відпочинку з 

прибудовами, Б, б, б1, загальною площею 85,3 кв. м

Сумська обл., 

Тростянецький р-н, 

Зарічненська сільська рада, 

масив "Заплава річки 

Ворскла", 3 та 3А

відсутній Регіональне 

відділення по 

Сумській області

Адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами 

загальною площею 171,1 кв. м                                               

Сумська обл.,                                   

смт Ямпіль,                               

пров. Неплюєва, 10

Державна судова 

адміністрація України в 

Сумській області, код 

ЄДРПОУ 26270240

Державна судова 

адміністрація 

України

Група інвентарних об’єктів у складі: одноповерхова 

нежитлова будівля суду з підвалом та ганками, А, а, 

а1, а2, а3, загальною площею 378,5 кв. м; гараж, Б; 

убиральня, В; огорожа, № 1, 2, 3

Сумська обл.,                         

смт Велика Писарівка,                                 

вул. Грайворонська, 21

Державна судова 

адміністрація України в 

Сумській області, код 

ЄДРПОУ 26270240

Державна судова 

адміністрація 

України

Група інвентарних об'єктів у складі адмінбудівлі 

загальною площею 183,0 кв. м (літ. А) з надвірними 

будівлями і спорудами: сарай - Б, б, вбиральня - У, 

огорожа - N 1 - 2 

 Сумська обл.,                       

смт Ямпіль,                              

вул. Боженка, 13

Управління Державної 

казначейської служби 

України в Ямпільському 

районі Сумської області, 

код ЄДРПОУ 36789180

Державна 

казначейська служба 

України

Нежитлова будівля (А-1) загальною площею        

224,9 кв. м, вбиральня, У

 Сумська обл.,                          

м. Кролевець,                      

вул. Грушевського, 29 

Територіальне 

управління Державної 

судової адміністрації 

України в Сумській 

області, код ЄДРПОУ 

26270240

Державна судова 

адміністрація 

України

Будівля магазину № 69 Сумська обл.,                         

Сумський р-н,                  

с. Головашівка, буд. 69                     

(ст. Головашівка – назва не 

чинна)

ПрАТ “Хлібозавод 

„Залізничник”, код 

ЄДРПОУ 23050348

Регіональне 

відділення по 

Сумській області

Будівля магазину № 43 Сумська обл.,                   

Сумський р-н,                     

ст. Золотницький, буд. 43,                 

сільрада 

Верхньосироватська

ПрАТ “Хлібозавод 

„Залізничник”, код 

ЄДРПОУ 23050348

Регіональне 

відділення по 

Сумській області

Магазин  Сумська обл., 

Тростянецький р-н,                     

ст. Бакирівка

ПрАТ “Хлібозавод 

„Залізничник”, код 

ЄДРПОУ 23050348

Регіональне 

відділення по 

Сумській області

Машинка швейна класу 97 А 40011, м. Суми, 

Привокзальна площа, 1

ПАТ «Сумський завод 

насосного та 

енергетичного 

машинобудування 

«Насосенергомаш», код 

ЄДРПОУ 05785448

Регіональне 

відділення по 

Сумській області

Окреме майно – адмінбудинок загальною площею 

744,4 кв. м 

46002, м. Тернопіль,                       

вул. Глибока, 19

ТОВ 

„Тернопільавтотранс 

16100”, код ЄДРПОУ 

03118908

Регіональне 

відділення по 

Тернопільській 

області

Окреме майно - будинок банку загальною площею 

388,7 кв. м (літера А), убиральня загальною площею 

2,6 кв. м (літера У)

48201, Тернопільська обл., 

Гусятинський р-н,                

м. Копичинці,                            

вул. Чортківська (вул. 

Галана), 10

Гусятинська районна 

державна адміністрація 

Тернопільської області, 

код ЄДРПОУ 04058321

Гусятинська районна 

державна 

адміністрація 

Тернопільської 

області 

Регіональне відділення по Тернопільській області



Окреме майно - нежитлова будівля (гараж) 

загальною площею забудови 117,6 кв. м (літера „Д”)

48100, Тернопільська обл.,                       

м. Теребовля,                           

вул. Наливайка, 4д

Головного управління 

статистики у 

Тернопільській області, 

код ЄДРПОУ 02362374

Державна служба 

статистики України

Окреме майно - нежитлові приміщення гаражів 

(літера „Б”) загальною площею забудови 39,4 кв. м

48600, Тернопільська обл.,                 

м. Заліщики,                         

вул. О. Ольжича, 5а/1

Головне управління 

статистики у 

Тернопільській області, 

код ЄДРПОУ 02362374

Державна служба 

статистики України

Окреме майно – будівля складу ЦО № 1 загальною 

площею 944,8 кв. м та будівля складу ЦО № 2 

загальною площею 1282,3 кв. м

47851, Тернопільська обл.,                       

Підволочиський р-н,                      

м. Скалат,                                        

вул. Грушевського, 88

Управління з питань 

цивільного захисту 

населення 

Тернопільської ОДА, код 

ЄДРПОУ 14373153

Тернопільська 

обласна державна 

адміністрація

Вбудоване нежитлове приміщення цокольного 

поверху № ІІ, IV, 22, 23, 23а, 23б в житловому 

будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 кв. м

61019, м. Харків,                            

просп. Дзюби, 4 

ЗАТ «Харківське АТП-

16358», код ЄДРПОУ 

3118914 (ліквідовано) 

Регіональне 

відділення по 

Харківській області

Нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 

1а, 8, 10÷15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» 

загальною площею 220,2 кв. м

61019, м. Харків,                       

просп. Дзюби, 4 

ЗАТ «Харківське АТП-

16358», код ЄДРПОУ 

3118914 (ліквідовано)

Регіональне 

відділенняпо 

Харківській області

Нежитлова будівля котельні з лазнею загальною 

площею 251,7 кв. м

Харківська обл., 

Краснокутський р-н,                        

с. Городнє,                            

вул. Центральна, 5а

ТДВ «Агрофірма 

«Глобівська», код 

ЄДРПОУ 00412406

Регіональне 

відділення по 

Харківській області

Нежитлова будівля гаражу загальною площею                         

76,90 кв. м

Харківська обл., 

Краснокутський р-н,                             

с. Городнє,                       

вул. Центральна, 5б

ТДВ «Агрофірма 

«Глобівська», код 

ЄДРПОУ 00412406

Регіональне 

відділення по 

Харківській області

Нежитлова будівля магазину (літ. А-1), загальною 

площею 55,3 кв. м

Харківська обл., 

Коломацький р-н,                          

с. Новоіванівське,                      

вул. Степова, 13-а

СТОВ Агрофірма 

"Обрій" (ліквідовано)

Регіональне 

відділення по 

Харківській області

Нежитлові будівлі буфету літ. “Є-1” загальною 

площею 43,2 кв. м та їдальні літ. “Е-1” загальною 

площею 54,0 кв. м

Харківська обл., 

Харківський р-н,                            

смт Пісочин,                      

вул. Автомобільна, 8б, 8в

ПАТ «Весотра-Харків», 

код ЄДРПОУ 05461326

Регіональне 

відділення по 

Харківській області

Нежитлова будівля літ. "А-1" загальною площею                        

91,0 кв. м

м. Харків,                               

вул. Осипенко, 12

ПАТ "Турбоатом", код 

ЄДРПОУ 05762269

Регіональне 

відділення по 

Харківській області

Приміщення підвалу загальною площею 182,4 кв. м 

нежитлової будівлі літ. "Б-1"

м. Харків,                          

вул. П. Свинаренка, 14

ЗАТ "Титан" по 

виробництву під'ємно - 

транспортного 

устаткування, код 

ЄДРПОУ 05744484 

(ліквідовано)

Регіональне 

відділення по 

Харківській області

Група інвентарних об`єктів АЗС № 3 м. Херсон,                               

вул. Садова, 43 

відсутній Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Комплекс будівель і споруд: будівля лінійної 

ділянки (літ. А) загальною площею 34,7 кв. м, 

будівля лінійної ділянки (літ. Б) загальною площею 

95,4 кв. м, навіс (літ. В), гараж (літ. Г) загальною 

площею                       344,1 кв. м, вимощення (№ І) 

площею 783 кв. м, ворота (№ 2), огорожа (№ 1)

Херсонська обл.,                            

м. Каховка,                              

вул. Некрасова, 10

ДП «Укрводсервіс», код 

ЄДРПОУ 32765831

Державне агентство 

водних ресурсів 

України

Регіональне відділення по Харківській області

Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі



Окреме майно - теплохід "Восход-21" м. Херсон,                       

Карантинний острів, 1

Комунальна судноплавна 

компанія «Київ», код 

ЄДРПОУ 30757022

Київська міська 

державна 

адміністрація

Окреме майно - теплохід "Татарченко" м. Херсон,                        

Карантинний острів, 1

Комунальна судноплавна 

компанія «Київ», код 

ЄДРПОУ 30757022

Київська міська 

державна 

адміністрація

Одноповерхова будівля лабораторії (літ. Г) 

загальною площею 161,8 кв. м

Херсонська обл.,                   

м. Олешки,                          

вул. Центральна 

(Пролетарська), 20

Управління Державної 

казначейської служби 

України у 

Олешківському районі 

Херсонської області, код 

ЄДРПОУ 38045231

Державна 

казначейська служба 

України

Побутові приміщення каналізаційної станції 

площею 27,2 кв. м

м. Херсон,                        

вул. Кільцева, 1

ВАТ «Херсонський завод 

«Заряд»

Регіональне 

відділення в 

Херсонській області, 

Автономній 

Республіці Крим та м. 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)

73000, м. Херсон, 

Карантинний острів, 1

ТОВ «Столична 

судноплавна компанія»

Регіональне 

відділення в 

Херсонській області, 

Автономній 

Республіці Крим та м. 

Севастополі

Гараж площею 17,6 кв. м 31100, Хмельницька обл., 

м. Старокостянтинів, 

провул. Подільський, 4/1

Головне управління 

статистики у 

Хмельницькій області, 

код ЄДРПОУ 02362894

Державна служба 

статистики України

Гараж з кладовою площею 25,8 кв. м 31100, Хмельницька обл., 

м. Старокостянтинів, 

провул. Подільський, 4/2

Головне управління 

статистики у 

Хмельницькій області, 

код ЄДРПОУ 02362894

Державна служба 

статистики України

Адміністративно-господарське приміщення 

загальною площею 65,3 кв. м (будівля літ. А-1) 

Хмельницька обл.,                              

Кам'янець-Подільський р-

н, смт Стара Ушиця,                      

вул. Миру, 11

Кам'янець-Подільське 

міжрайонне управління 

водного господарства, 

код ЄДРПОУ 22777031

Державне агентство 

водних ресурсів 

України

Будівля майстерні з гаражем площею 115,8 кв. м Хмельницька обл.,                             

м. Шепетівка,                      

вул. Героїв Небесної Сотні, 

44-б

Головне управління 

статистики у 

Хмельницькій області, 

код ЄДРПОУ 02362894

Державна служба 

статистики України

Вбудоване приміщення акумуляторної № 13/230 

загальною площею 37,6 кв. м. колишнього 

військового містечка № 13

Хмельницька обл.,                                

м. Ізяслав,                                

вул. Військова, 13/230

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

Ізяславської 

райдержадміністрації, 

код ЄДРПОУ 35643206

Ізяславська районна 

державна 

адміністрація

Одноповерхова будівля КПП № 13/191 загальною 

площею 57,6 кв. м колишнього військового містечка 

№ 13

Хмельницька обл.,                               

м. Ізяслав,                            

вул. Військова, 13/191

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

Ізяславської 

райдержадміністрації, 

код ЄДРПОУ 35643206

Ізяславська районна 

державна 

адміністрація

Регіональне відділення по Хмельницькій області



Одноповерхова будівля № 13/157 загальною 

площею 137 кв. м колишнього військового містечка 

№ 13

Хмельницька обл.,                         

м. Ізяслав,                                     

вул. Військова, 13/157

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

Ізяславської 

райдержадміністрації, 

код ЄДРПОУ 35643206

Ізяславська районна 

державна 

адміністрація

Нежитлова будівля лазні загальною площею                      

182,3 кв. м                

20123, Черкаська обл., 

Маньківський р-н,                    

с. Крачківка,                       

вул. Молодіжна, 28       

відсутній Регіональне 

відділення по 

Черкаській області

Приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) 

загальною площею 495,5 кв. м; убиральня (літ. Б)

19801, Черкаська обл.,                          

смт Драбів,                             

вул. Центральна, 83а 

Головне управління 

статистики у Черкаській 

області, код ЄДРПОУ 

02357999

Державна служба 

статистики України

Частина будівлі побутового призначення для 

механізаторів, (А-1), площею 73,1 кв. м 

20731, Черкаська обл., 

Смілянський р-н,                        

с. Холоднянське,                            

вул. Докучаєва, 33в 

Черкаська державна 

сільськогосподарська 

дослідна станція 

Національного наукового 

центру "Інститут 

землеробства 

Національної академії 

аграрних наук України", 

код ЄДРПОУ 14198402

Національна академія 

аграрних наук 

України

Будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна» у 

складі: основна будівля, А-3; насосна станція, Б; 

гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж, Е; 

огорожа, І; каналізаційні колодязі 2-8

19715, Черкаська обл., 

Золотоніський р-н,                        

с. Гельмязів,                         

вул. Центральна, 6 

Черкаська обласна 

державна адміністрація, 

код ЄДРПОУ 00022668

Черкаська обласна 

державна 

адміністрація

Комплекс нежитлових будівель та споруд 20600, Черкаська обл,                             

м. Шпола,                            

вул. Соборна, 138                

 Фонд державного 

майна України

Окреме майно – будівля загальною площею 

152,3 кв. м з прибудинковими спорудами: сараєм 

загальною площею 14,2 кв. м, вбиральнею 

загальною площею 1,4 кв. м та криницею  

Чернівецька обл., 

Герцаївський р-н, 

с. Хряцька,                           

вул. Лісова, 42а 

ТОВ «Джерело», код 

ЄДРПОУ 04329808

Регіональне 

відділення по 

Чернівецькій області

Нежитлова будівля (гараж) загальною площею                             

148,4 кв. м

Чернігівська обл.,                              

м. Бобровиця,                          

вул. Польова, 35

відсутній Регіональне 

відділення по 

Чернігівській області

Нежитлова будівля площею 138,1 кв. м Чернігівська обл., 

Прилуцький р-н,                            

смт Мала Дівиця,                        

вул. Чернігівська, 51

ПАТ "Линовицький 

цукрокомбінат 

"Красний", код ЄДРПОУ 

00372629

Регіональне 

відділення по 

Чернігівській області

Нежитлова будівля (колишній дитячий садок) 

загальної площею 236,6 кв. м з водопроводом

Чернігівська обл., 

Прилуцький р-н,                              

смт Линовиця,                           

вул. І. Франка, 23-а

СТОВ "Линовицьке”, код 

ЄДРПОУ 00386152

Регіональне 

відділення по 

Чернігівській області

Будівля майстерні загальною площею 252,3 кв. м з 

майданчиком асфальтобетонним

Чернігівська обл.,                           

м. Ніжин,                                     

вул. Шевченка, 174

відсутній Регіональне 

відділення по 

Чернігівській області

Будівля операторної загальною площею 67,6 кв. м Чернігівська обл.,                                

м. Ніжин,                              

вул. Шевченка, 174

відсутній Регіональне 

відділення по 

Чернігівській області

Регіональне відділення по Черкаській області

Регіональне відділення по Чернівецькій області

Регіональне відділення по Чернігівській області



Нежитлова будівля (погріб) загальною площею 19,8 

кв. м

17620, Чернігівська обл., 

Варвинський р-н,                  

с. Журавка, вул. 

Набережна, 2-а

ВАТ «Прилуцький 

ефіроолійний комбінат, 

код ЄДРПОУ 00383662

Регіональне 

відділення по 

Чернігівській області

Окреме майно – кран автомобільний (КС-4561) К-

162 на базі шасі КрАЗ-257, державний    № АА 84-

16 ВМ, інв. №1760 

м. Київ,                                    

вул. Баренбойма, 8

Мостозагін № 103 ПАТ 

“Мостобуд”, код 

ЄДРПОУ 01386303

Регіональне 

відділення по м. 

Києву

Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда 

цивільної оборони (корпус 23))                         

м. Київ,                               

вул. Академіка 

Кримського, 27, літера Б

ПАТ "Науково-

дослідний інститут 

електромеханічних 

приладів", код ЄДРПОУ 

14309824

Регіональне 

відділення по м. 

Києву

Нежитлові приміщення загальною площею                            

235,10 кв. м (в підвалі - 90,20 кв. м, на 1-му поверсі -                                

144,90 кв. м), що орендуються ТОВ "НІКАРТ"                            

 м. Київ,                                 

вул. Велика Житомирська, 

9, літера Б

ДП "Укркомунобслугову             

вання", код ЄДРПОУ 

16466350

Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства України

Нежитлові приміщення окремо розташованої 

будівлі їдальні загальною площею 1063,00 кв. м

 м. Київ,                                        

вул. Васильківська, 34, 

літера Т

ПАТ "Торговельно - 

підприємницький центр", 

код ЄДРПОУ 05414775

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України

Об'єкт нерухомого майна: майновий комплекс - 

санаторій (недіючий) загальною площею                         

1061,90 кв. м, а саме: водолікарня (літера А) 

загальною площею 793,00 кв. м, ізолятор (літера Б) 

загальною площею 158,30 кв. м, літній павільйон 

(літера В) загальною площею 87,30 кв. м, майстерня 

(літера Г) загальною площею 13,50 кв. м, туалет 

(літера Д) загальною площею 9,80 кв. м

 м. Київ,                               

вул. Федора Максименка 

(Червонофлотська), 3

відсутній відсутній

Нежитлові приміщення з № 1 по № 20 (групи 

приміщень № 81) (в літ. А) загальною площею                          

279,0 кв. м 

м. Київ, вул. Павлівська, 

буд. 4 - 8

ДП "Управління 

справами Фонду 

державного майна 

України", код ЄДРПОУ 

39950170 

Фонд державного 

майна України

 Нежитлове приміщення загальною площею                          

608,0 кв. м 

м. Київ, вул. Павлівська, 

буд. 4 - 8

ДП "Управління 

справами Фонду 

державного майна 

України", код ЄДРПОУ 

39950170

Фонд державного 

майна України

В. о. Голови Фонду В. Трубаров

* - уповноважений орган управління, яким було запропоновано об'єкт на приватизацію

Регіональне відділення по м. Києву

Апарат Фонду 


