
Додаток 8 до наказу 
Фонду державного майна України 

від "_27_"_12_ 2018 р. № _1637_ 

(у редакції наказу Фонду державного майна України 
від " 05  "    04    2019 р.  №    332 ) 

 
Перелік окремого майна, приватизацію якого розпочато в 2018 році  

 

Назва об’єкта Адреса об’єкта 

Назва балансоутримувача 

або зберігача, код за 

ЄДРПОУ  

Орган управління  

1 2 3 4 

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області  

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 за ЄДРПОУ 33444908 

Регіональне 

відділення Фонду 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  Фонду 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 Фонду 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 за ЄДРПОУ 20119134 

Регіональне 

відділення Фонду 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 за ЄДРПОУ 20119134 

Регіональне 

відділення  Фонду по 

Вінницькій області 

Протипожежна 

господарська мережа 

Вінницька обл., 

Крижопільський р-н, 

с. Городківка, 

вул. Благовіщенська, 103 

ПАТ “Крижопільський 

цукровий завод”,  

код за ЄДРПОУ 03374764 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Будівля лазні загальною 

площею 55,6 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу  

СВАТ «Племзавод 

«Україна»  

Вінницька обл., 

Літинський р-н, 

с. Літинські Хутори,  

вул. Б. Варави, 1а  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Частина нежитлових 

вбудованих приміщень 

площею 75,2 кв. м у 

цокольному поверсі 

 9-поверхового 

адмінбудинку  

м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 29 

Головне управління 

Держказначейства у 

Вінницькій області 

Держказначейства України, 

код за ЄДРПОУ 21727137 

Державна 

казначейська служба 

України  

Будівля лазні площею 

221,1 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу  

ВАТ «Бершадський 

цукровий завод» 

(припинено) 

Вінницька обл.,  

м. Бершадь, 

вул. Покровська, 211-С 

Бершадська міська рада,  

код за ЄДРПОУ 04051033 

Регіональне 

відділення Фонду 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 

відсутній  

Регіональне 

відділення  Фонду 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  Фонду 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 за ЄДРПОУ 37165945 

Регіональне 

відділення  Фонду 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 Фонду по 

Вінницькій області 

Будинок для сезонних 

працівників літ. А, підвал 

А/п, вхідний майданчик 

а, вхід до підвалу а1, а2, 

балкон а3 загальною 

площею 715,5 кв. м  

Вінницька обл., 

Піщанський р-н, 

с. Миколаївка, 

вул. Лесі Українки, 26а  

ПрАТ «Сад України»,  

код за ЄДРПОУ 00414316 

Регіональне 

відділення  Фонду по 

Вінницькій області 

Будівля лазні площею 

137,0 кв. м 

Вінницька обл., 

Мурованокуриловецький 

р-н, с. Обухів, 

пров. Робітничий, 8А  

ПАТ «Вищеольчедаївське», 

код за ЄДРПОУ 385520 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Центральний склад-навіс 

№ 2 літ. В загальною 

площею 424,1 кв. м, який 

не увійшов до статутного 

капіталу  

ВАТ «Ладижинське 

ЕМПЗ № 9», код за  

ЄДРПОУ 00121790 

Вінницька обл.,   

м. Ладижин,  

вул. Промислова, 9б 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Гаражі літ. Г загальною 

площею 183,1 кв. м, які 

не увійшли до статутного 

капіталу  

ВАТ «Ладижинське 

ЕМПЗ № 9», код за 

ЄДРПОУ 00121790 

Вінницька обл.,   

м. Ладижин,  

вул. Промислова, 9а  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Майстерня МЗМ  літ. Д 

загальною площею  

363,4 кв. м, яка не 

увійшла до статутного 

капіталу  

ВАТ «Ладижинське 

ЕМПЗ № 9», код за 

ЄДРПОУ 00121790 

Вінницька обл.,   

м. Ладижин,  

вул. Промислова, 9в  

відсутній  

Регіональне 

відділення  Фонду 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 Фонду 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 за ЄДРПОУ 04326514 

Регіональне 

відділення Фонду 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 за ЄДРПОУ 00846180 

Регіональне 

відділення Фонду 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 Фонду по 

Вінницькій області 

Будівля магазину літ. 

«А» з прибудовою 

літ. «а» та ґанком 

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 Фонду по 

Вінницькій області 

Будівля лазні загальною 

площею 89,4 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу СВАТ «ім.1-го 

Травня» 

Вінницька обл., 

Літинський р-н, 

с. Осолинка, 

вул. Шевченка,1б  

Осолинська сільська рада, 

код за ЄДРПОУ 04326448 

Регіональне 

відділення Фонду 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 за ЄДРПОУ 05413994 

Регіональне 

відділення  Фонду 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 за ЄДРПОУ 05413994 

Регіональне 

відділення Фонду 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 за ЄДРПОУ 05482245 

Регіональне 

відділення Фонду 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 за ЄДРПОУ 00846180 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Будинок для сезонних 

працівників площею 

655,8 кв. м з вхідним 

майданчиком 

Вінницька обл., 

Піщанський р-н, 

с. Дмитрашківка,  

вул. Садова, 4а  

ПрАТ «Сад України», 

код за ЄДРПОУ 00414316 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Одноповерхова будівля 

лазні загальною площею 

146,3 кв. м 

Вінницька обл., 

Хмільницький  р -н, 

с. Качанівка, 

вул. Кошового, 16 

Жданівська сільська рада, 

код за ЄДРПОУ 04331633 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Будівля їдальні літ. «А» 

загальною площею  

428,4 кв. м з підвалом 

літ. «п/А», входом в 

підвал літ. «в/п», ґанками  

Вінницька обл., 

Погребищенський р-н, 

с. Сніжна, 

вул. Шкільна, 4 

Сніжнянська сільська рада, 

код за ЄДРПОУ 04327790 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Будівля лазні літ. А з 

тамбуром літ. а, вхідним 

майданчиком літ. а1 

загальною площею  

176,2 кв. м 

Вінницька обл., 

Піщанський р-н, 

с. Дмитрашківка,  

вул. Садова, 4б  

ПрАТ «Сад України»,  

код за ЄДРПОУ 00414316 

Регіональне 

відділення  Фонду по 

Вінницькій області 

Будівля очисної споруди 

літ. А  загальною 

площею 122,8 кв. м з 

відстійниками № 1, № 2, 

№ 3, № 4 

Вінницька обл., 

Козятинський р-н, 

смт Глухівці, 

вул. Кар’єрна, 2б  

ТОВ «М2 Інжиніринг»,  

код за ЄДРПОУ 40887961 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 



Нежитлові вбудовані 

приміщення: на другому 

поверсі площею  

179,4 кв. м, на третьому 

поверсі – 22,0 кв. м, на 

четвертому поверсі – 

186,7 кв. м, загальною 

площею 388,1 кв. м у 

шестиповерховому 

виробничо-складському 

корпусі з прибудовами  

м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 25 

ТОВ «Вінницький оптико-

механічний завод», 

код за ЄДРПОУ 23062707 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Вінницькій області 

Будівля гаража літ. Б 

площею 79,5 кв. м, 

будівля гаража літ. Д 

площею 36,8 кв. м, 

будівля дизельної літ. Е 

площею 34,9 кв. м  

Вінницька обл.,  

м. Тульчин, 

вул. Леонтовича, 47 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Тульчинському 

районі Вінницької області, 

код за ЄДРПОУ 37897753 

Державна 

казначейська служба 

України  

Регіональне відділення Фонду по Волинській області  

Приміщення 

адміністративно -

побутового комбінату 

загальною площею 

3718,3 кв. м, літер «А-2»  

Волинська обл., 

Іваничівський р-н,                   

с. Грибовиця,  

вул. Миру, 61 

ВП «Західно -Українська 

виконавча дирекція з 

ліквідації шахт» ДП «ОК» 

«Укрвуглереструктуризація», 

код за ЄДРПОУ 39257791 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Нежитлове приміщення 

– гараж, літер «Б-1», 

загальною площею  

39,5 кв. м  

Волинська обл.,                   

м. Володимир-

Волинський,                             

вул. Олени Хохол, 22 

Головне управління 

статистики у Волинській 

області 

Державна служба 

статистики України  

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровський, Запорізькій та Кіровоградській  областях 

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 за ЄДРПОУ 02359946 

Державна служба 

статистики України  

Нежитлова будівля 

загальною площею  

471,6 кв. м 

Дніпропетровська обл.,  

Кам’янське, 

вул. Соборна, 3а  

ПАТ «Дніпровський 

металургійний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 05393043 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Нежитлова будівля  

літ. А-1 (будівля магазину 

№ 15) загальною площею 

291,9 кв. м 

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

 вул. Черкасова, 86 

ПрАТ «Північний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00191023 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

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 за 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 за ЄДРПОУ 00178353 

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 за ЄДРПОУ 

05393139 «Комбінат 

виробничих підприємств»  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Будівля магазину, літ. А-1, 

загальною площею  

49,5 кв. м  

м. Дніпро, 

вул. Снігова, 9Д  

КП «Комбінат виробничих 

підприємств»,  

код за ЄДРПОУ 01373246 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 



Будівля медпункту № 68 

загальною площею  

102,6 кв. м 

м. Дніпро, 

вул. Повітряна, 5 

КП «Комбінат виробничих 

підприємств», 

код за ЄДРПОУ 01373246 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Група інвентарних 

об’єктів у складі: будівля 

управління ЖКГ літ. С-2, 

загальною площею  

1486,6 кв. м, сходи літ. с, 

с¹, с², ґанок літ. с³, 

пожежні сходи літ. с4, 

прохідна промбази ЖКГ 

літ. СI-1, загальною 

площею  

16,8 кв. м, приямок 

теплотраси літ. сі, склад 

літ. 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 

АТ «Дніпровський 

машинобудівний завод», 

код за ЄДРПОУ 14313332 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Одноповерхова будівля 

літ. «Б» (колишня лазня), 

яка має приміщення з  

№ 1 по № 87, загальною 

площею 761,6 кв. м 

Дніпропетровська обл.,  

м. Першотравенськ,  

вул. Молодіжна, 12 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Нежитлова будівля  

(літ. А-4) загальною 

площею 1849,7 кв. м з 

огорожею та замощенням  

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Бірюзова, 2А 

ПрАТ «Північний ГЗК»,  

код за ЄДРПОУ 00191023 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Нежитлова будівля  

літ. А-1, з підвалом  

 літ. А п/д, загальною 

площею 141,6 кв. м, 

навісом літ. а  

Дніпропетровська обл.,  

м. Кривий Ріг, 

вул. Січеславська 

(Кремлівська), 10б  

ПАТ «Криворізький 

залізорудний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 00191307 

Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України  

Будівля овочесховища  

 літ. А-1, з прибудовами - 

літ. А'-1, А²-2, загальною 

площею 1083,4 кв. м, 

вентшахтою літ. а'-1, 

ґанком літ. а, навісами - 

літ. А', Б, воротами - № 1, 

№ 2 

м. Дніпро, 

 просп. Свободи, 187Б 

ПрАТ «Дніпровський 

металургійний  завод»,  

код за ЄДРПОУ 05393056 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Будівля готелю «Рассвет» 

літ. А-7, А'-2, А²-2, А''', а, 

а-1 загальною площею 

м. Дніпро,  

вул. Івана Акінфієва, 

(колишня Фучика), 30 

ДП «Управління справами 

Фонду державного майна 

України»,  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 



11173,1 кв. м  код за ЄДРПОУ 39950170 Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Гараж цегляний 

загальною площею  

21,3 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

м. Апостолове, 

 вул. Центральна 

(Леніна), 63 

Головне управління 

статистики у 

Дніпропетровській області 

Державна служба 

статистики України  

Будівля майстерень  

літ. Е-2 площею  

1353,8 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

просп. Героїв-

підпільників  

(Дзержинського), 1е  

Головне управління 

статистики у 

Дніпропетровській області 

Державна служба 

статистики України  

Будівля гаражів літ.  Ж-1 

площею 78,7 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг,  

просп. Героїв-

підпільників  

(Дзержинського), 1ж  

Головне управління 

статистики у 

Дніпропетровській області 

Державна служба 

статистики України  

Будівля їдальні № 16 на 

100 місць загальною 

площею 1046,7 кв. м, що 

не увійшла до статутного 

капіталу ПАТ «Південний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат»  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 

 вул. Переяславська  

 буд. 2б  

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

код за ЄДРПОУ 00191000 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Будівля їдальні № 15 на 

100 місць загальною 

площею 556,6 кв. м, що не 

увійшла до статутного 

капіталу ПАТ «Південний 

гірничо-збагачувальний 

комбінат»  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий  Ріг, 

вул. Широківське шосе 

(Широківське шосе), 

буд. 148а  

ПАТ «Південний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 00191000 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Комплекс будівель 

обчислювального центру 

у складі: адміністративна 

будівля літ. А² - 2 на  

І поверсі поз. 1-31, на  

ІІ поверсі поз. 32-48 

загальною площею  

854,9 кв. м, будівля 

гаража літ. Б-2 загальною 

площею 1106,7 кв. м, 

ґанки літ. б, б¹, гараж літ. 

В-1 загальною площею 

412,0 кв. м, будівля 

сторожки літ. Е, е’, е”, 

навіси літ. И, З, Ж, 

огорожі та споруди №№ 1, 

2, 3, 4, частина 5, 7, 

частина мостіння - І 

 

 

м. Дніпро,  

вул. Малиновського, 66 

 

 

 

 

Національний банк України, 

код за ЄДРПОУ 00032106 

 

 

Національний банк 

України  

Частина будівлі – А  

загальною площею              

217,8 кв. м, будівлі – Б, б, 

В, Г, Д, огорожа № 1-2 

Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, 

 вул. Добролюбова, 9 а 

Головне управління 

статистики у 

Дніпропетровській області 

Державна служба 

статистики України  

Гараж цегляний 

загальною площею  

33,0 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

м. Марганець, 

 вул. Садова, 9 

Головне управління 

статистики у 

Дніпропетровській області 

Державна служба 

статистики України  

9 одиниць 

автотранспортних засобів  

м. Дніпро  

вул. Берегова, 210 

ТДВ «Дніпропетровське 

АТП 11228»  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Нежитлова будівля  

літ. Ж-1, прибудова  

Дніпропетровська обл.,  

м. Дніпро,  

ПрАТ «Дніпропетровська 

ПМК № 246»,  

Регіональне 

відділення Фонду по 



літ. Ж¹-1 загальною 

площею 239,4 кв. м 

вул. Кільченська, 2 код за ЄДРПОУ 01354527 Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Частина адміністративної 

будівлі (приміщення 3-го 

поверху) загальною 

площею 362,1 кв. м  

Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, 

 просп. Героїв 

підпільників, 1А  

Головне управління 

статистики у 

Дніпропетровській області, 

код за ЄДРПОУ 02359946 

Державна служба 

статистики України  

Будівля котельні 

(колишньої) (інв. № 1796), 

тепломережа 

внутримайданчикові  

(інв. № 4743), 

хімводоочистка  

(інв. № 4781) 

Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, 

 вул. Харківська, 15 

ПРАТ ЗАВОД 

«ПАВЛОГРАДХІММАШ», 

код за ЄДРПОУ 00217417 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Нежитлова будівля 

(колишня будівля 

митниці) літ. А-1 

загальною площею  

124,0 кв. м з ґанком літ. а  

Дніпропетровська обл.,  

м. Новомосковськ,  

вул. Сучкова, 210 

АТ «ІНТЕРПАЙП  

Новомосковський трубний 

завод»,  
код за ЄДРПОУ 05393139 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Окреме майно у складі: 

склад зберігання 

спецмашин, літ. Ф  

 інв. № 1-0021 площею  

868,6 кв. м; запасні 

частини до автомобілів в 

кількості – 241 одиниця; 

інше майно в кількості – 

1927 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 

за ЄДРПОУ 03116849 

 

 

 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

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 

Запорізька обл., 

Бердянський р -н, 

 смт Андріївка, 

 вул. Нова, 4а  

Зберігач - ТОВ «ВІТЬОК», 

код за ЄДРПОУ 35215538 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 



приміщення «Б» площею 

96,16 кв. м 

Очисні споруди 

біологічного очищення 

фекальних стоків, у 

складі: насосна фекальних 

відходів, 

літ. Ф, насосна фекальних 

відходів,  

літ. Р, установка БІО-25, 

№ 4 (в т. ч. трубопроводи 

- 366 п. м) 

Запорізька обл., 

Запорізький р-н, 

 с. Розумівка, територія 

б/в «Лісова поляна»  

 

 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Нежитлова будівля – кафе 

на 75 місць загальною 

площею 644,7 кв. м  

м. Кропивницький,  

вул. Нижня 

П’ятихатська, 24а  

ДП «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат», 

код за ЄДРПОУ 14309787 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Нежитлова будівля 

(магазин) загальною 

площею 115,9 кв. м  

Кіровоградська обл., 

Бобринецький р-н, 

с. Верхньоінгульське,  

вул. Набережна, 14 

відсутній  Регіональне 

відділення  Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Установка СО 169, 

реєстровий номер 

5814256.20.ААВАГЕ117 

Кіровоградська обл.,  

м. Олександрія, 

вул. Заводська, 1 

ПрАТ «НВО «Етал»,  

код за ЄДРПОУ 05814256 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Малярний агрегат СО-154, 

реєстровий номер 

5814256.20.ААВАГЕ118 

Кіровоградська обл.,  

м. Олександрія,  

вул. Заводська, 1 

ПрАТ «НВО «Етал»,  

код за ЄДРПОУ 05814256 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Малярна станція СО, 

реєстровий номер 

5814256.20.ААВАГЕ119 

Кіровоградська обл.,  

м. Олександрія, 

вул. Заводська, 1 

ПрАТ «НВО «Етал»,  

код за ЄДРПОУ 05814256 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Вентилятор ВР 280-46 ДУ 

(ВЦ 14-46), реєстровий 

номер 

5814256.20.ААВАГЕ120 

Кіровоградська обл.,  

м. Олександрія, 

вул. Заводська, 1 

ПрАТ «НВО «Етал», 

код за ЄДРПОУ 05814256 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Вентилятор В-Ц4-75-6,3, 

реєстровий номер 

5814256.20.ААВАГЕ121 

Кіровоградська обл.,  

м. Олександрія, 

вул. Заводська, 1 

ПрАТ «НВО «Етал»,  

код за ЄДРПОУ 05814256 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Будівля їдальні загальною 

площею 238,9 кв. м  

Кіровоградська обл., 

Голованівський р-н, 

с. Давидівка,  

вул. Лісова, 6 

CФГ «Славутич»,  

код за ЄДРПОУ 32150431 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Приміщення теслярсько-

столярної майстерні 

площею 152,1 кв. м  

Кіровоградська обл.,  

 м. Олександрія, 

вул. Заводська, 1 

ПрАТ «НВО «Етал»,  

код за ЄДРПОУ 05814256 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 



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 за 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 за 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 за ЄДРПОУ 00378750 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Комплекс будівель та 

споруд у складі: будівля 

головного корпусу 

(механічний цех  

літ. Б, б, б`) загальною 

площею 5393 кв. м, 

будівля адміністративно-

побутового корпусу (АБК, 

літ. А, А`) загальною 

площею 819,7 кв. м, бокс 

збірний для автомобілів 

(бокс літ. В) загальною 

площею 561,6 кв. м, 

огорожа № 1, замощення 

№ 1 

Кіровоградська обл.,  

м. Олександрія, 

проїзд Поліграфістів,  

10-а  

ДП «Об’єднана компанія 

«Укрвуглереструктуризація», 

код за ЄДРПОУ 39244468 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

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 

Кіровоградська обл.,  

Кіровоградський р-н, 

с. Грузьке, 

вул. Маловисківське 

шосе, 2 

Кіровоградська районна 

державна адміністрація,  

код за ЄДРПОУ 04055067 

Кіровоградська 

районна державна 

адміністрація  

Кран баштовий КБ-100.3 

А1, інв. № 033844, 

реєстровий номер 

5814256.20.ААВАГЕ106 

Кіровоградська обл., 

м. Олександрія, 

вул. Заводська, 1 

ПрАТ «Науково-виробниче 

об’єднання «Етал»,  

 код за ЄДРПОУ 05814256 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  



областях 

Приміщення лазні 

(магазину) загальною 

площею 405,6 кв. м  

Кіровоградська обл., 

Добровеличківський р-н,                      

с. Липняжка, вул. 

Цукровий завод, № 22 

ТОВ «Виробничо-

будівельна компанія 

«ІВВІ`С Україна»,  

 код за ЄДРПОУ 34366955 

(зберігач) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Дніпропетровській , 

Запорізькій та 

Кіровоградській  

областях 

Будівля гаража площею 

23,8 кв. м  

Кіровоградська обл.,  

смт Онуфріївка, 

вул. Центральна, 17 

Управління Державної 

казначейської служби 

України в Онуфріївському 

районі Кіровоградської 

області,  

код за ЄДРПОУ 37824388 

Державна 

казначейська служба 

України  

Приміщення № 1-11  

(гараж) площею  

39,05 кв. м на першому 

поверсі в адміністративній  

будівлі літ. «АА’а» 

Кіровоградська обл.,  

смт Вільшанка, 

вул. Лагонди, 30 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Вільшанському 

районі Кіровоградської 

області,  

код за ЄДРПОУ 36542400 

Державна 

казначейська служба 

України  

Регіональне відділення Фонду по Донецькій 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 за ЄДРПОУ 38531102 

Міністерство охорони 

здоров’я України  

Інженерна споруда 

«Басейн бризкальний»  

Донецька обл.,  

 м. Слов’янськ, 

 вул. Новосодівська, 2 

ВАТ «Содовий завод»,  

код за ЄДРПОУ 00204895 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Донецькій області 

Нежитлова будівля 

комбінату побутового 

обслуговування 

загальною площею  

93 кв. м  

Донецька обл., 

Нікольський 

(Володарський) р-н, 

 с. Тополине, 

 вул. Шкільна, 13 

СТОВ «Первомайська 

птахофабрика»,  

код за ЄДРПОУ 00851979 

Регіональне 

відділення Фонду 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  

Донецька обл., 

Мангушський р -н, 

смт Ялта, 

 вул. Маяковського, 

48/18А  

ПАТ «Донецьке обласне 

підприємство автобусних 

станцій», 

 код за ЄДРПОУ 03113785 

Регіональне 

відділення Фонду 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 за ЄДРПОУ 00290601 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Донецькій області 

Нежитлова будівля  

лазні - сауни з 

прибудовою, літ. А-1, 

А1-1, загальною площею 

138,5 кв. м 

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 Фонду по 

Донецькій області 

Нежитлові приміщення 

№№ 1-9 загальною 

площею 97,9 кв. м 

Донецька обл.,  

 м. Краматорськ,  

смт Шабельківка,  

ТОВ «Агрофірма Степове», 

код за ЄДРПОУ 00848664 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Донецькій області 



(колишня лазня) вул. Вільямса, 1 

Бокс № 1, П-1 на 

території 

автотранспортного 

виробничого об’єднання 

загальною площею                   

1440,0 кв. м  

Донецька обл., 

Бахмутський р-н, 

 м. Світлодарськ,  

 вул. Енергетиків,  

буд. 101 

Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ 

«Центренерго»,  

код за ЄДРПОУ 00131245 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Бокс № 2, О-1 на 

території 

автотранспортного 

виробничого об'єднання 

загальною площею 

1031,9 кв. м  

Донецька обл., 

Бахмутський р-н, 

 м. Світлодарськ,  

вул. Енергетиків,  

буд. 101 

Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ 

«Центренерго»,  

код за ЄДРПОУ 00131245 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Нежитлова будівля літ. 

"А-1" з прибудовами та 

ґанком (інв. № 26) 

Донецька обл., 

Покровський р-н, 

 с. Новоєлизаветівка,  

 вул. Широка, буд. 86А  

КСП «Селидівське»,  

код за ЄДРПОУ 00848196 

Регіональне 

відділення  Фонду по 

Донецькій області 

Регіональне відділення Фонду 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 -155 ВАТ 

«Житомирводбуд», 

 код за ЄДРПОУ 01036804 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

Нежитлова будівля 

колишнього павільйону-

їдальні (літ. А) загальною 

площею 264,1 кв. м  

Житомирська обл., 

Олевський р-н,  

с. Кишин,  

вул. Гаражна, 7 

П(ПО)СП «Кишинське», 

код за ЄДРПОУ 5418655 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Житомирській області 

Гараж 

Житомирська обл.,  

смт Лугини,  

вул. Героїв Небесної 

Сотні, 25 

Управління фінансів 

Лугинської районної 

державної адм іністрації 

Житомирської області 

Міністерство фінансів 

України  

Регіональне відділення по Закарпатській області  

Вбудоване приміщення 

заглибленого складу № 2 

загальною площею  

756,8 кв. м 

Закарпатська обл.,  

 м. Ужгород, 

вул. Болгарська, 3 

ПАТ «Ужгородський 

Турбогаз»,  

код за ЄДРПОУ 00153608 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Закарпатській області 

Регіональне відділення по Івано-Ф ранківській області 

Адміністративна будівля 

загальною площею  

826,3 кв. м, що не 

включена до статутного  

капіталу  

ПАТ «Укрнафта» та 

перебуває на його балансі 

м. Івано-Франківськ,  

вул. Отця І. Блавацького, 

22 

ПАТ «Укрнафта»,  

 кодза ЄДРПОУ 00135390 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Окреме майно у складі: 

контора, А загальною 

площею 653,7 кв. м; 

ремонтна майстерня, Б 

загальною площею  

1422,7 кв. м; автогараж, В 

загальною площею  

155,6 кв. м; основний 

склад, Г  загальною 

площею 211,7 кв. м; 

основний склад, Д 

загальною площею  

352,0 кв. м; прохідна, Ж 

загальною площею  

180 кв. м; вбиральня, З 

загальною площею  

10,4 кв. м; оглядова яма, 1 

загальною площею  

 15,8 кв. м; огорожа, 2 

загальною площею  

992,7 кв. м; огорожа, 3 

Івано-Франківська обл., 

Галицький р-н, 

 с. Маріямпіль, 

вул. Меліоративна,  

будинок 23 

Галицьке м іжрайонне 

управління водного 

господарства, 

 код за ЄДРПОУ 01037577 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  



загальною площею  

133,7 кв. м 

Регіональне відділення по Київській області  

Будівля їдальні літ. «П» 

площею 1299,2 кв. м  

Київська обл., 

 м. Ірпінь,  

вул. Садова, 94 

ВАТ «Ірпіньмаш»,  

код за ЄДРПОУ 00240135 

Регіональне 

відділення  Фонду 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 за ЄДРПОУ 00448737 

(припинено) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській області 

Частина нежитлової 

будівлі літ. А – група 

приміщень № 15, № 16 

загальною площею  

142,0 кв. м, ґанок, ґанок 

(сауна) 

Київська обл., 

 м. Бориспіль,  

вул. Київський шлях, 10 

ВАТ «Бориспільське  

АТП 13264», 

 код за ЄДРПОУ 02140745 

(припинено) 

Регіональне 

відділення Фонду 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 за ЄДРПОУ 00857479 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській області 

Нежитлова будівля – 

їдальня (літ. А) площею 

129,7 кв. м, прибудова 

(літ. а) площею  

140,2 кв. м, ґанок (літ. а1), 

ґанок (літ. а2) 

Київська обл., 

м. Березань,   

вул. Героїв Небесної 

Сотні, 27а  

ПАТ «Березанське», 

 код за ЄДРПОУ 00849994 

Регіональне 

відділення  Фонду 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 за ЄДРПОУ 05477066 

Регіональне 

відділення Фонду 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 за ЄДРПОУ 00850039 

(припинено) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській області 

Частина будівлі 

автотракторних класів 

загальною площею  

378,7 кв. м 

Київська обл., 

м. Фастів,  

вул. Гусєва, 27 

ВАТ «Сільгосптехніка»,  

код за ЄДРПОУ 03744994 

Регіональне 

відділення Фонду 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 за ЄДРПОУ 00857404 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській області 

Нежитлове приміщення 

їдальні загальною площею 

318,1 кв. м 

Київська обл., 

 м. Васильків, 

вул. Володимирська, 22 

ПАТ 

«Васильківхлібопродукт», 

код за ЄДРПОУ 00951741 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській області 

Нежитлове приміщення 

медпрофілакторію 

загальною площею  

177,7 кв. м 

Київська обл., 

м. Васильків , 

вул. Володимирська, 22 

ПАТ 

«Васильківхлібопродукт», 

код за ЄДРПОУ 00951741 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській області 

Будівля магазину площею 

186,8 кв. м 

Київська обл., 

Баришівський р-н, 

с. Григорівка,  

вул. Леніна, 16/1 

КСП «Хмельовик»,  

код за ЄДРПОУ 00849942 

(в стані припинення)  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Київській області 

Гараж (літ. А); оглядова 

яма (під літ. А) загальною 

площею 62,5 кв. м  

Київська область, 

Бородянський район,  

смт Бородянка, 

вул. Михайлівська, 1А  

Управління фінансів 

Бородянської районної 

державної адм іністрації,  

код за ЄДРПОУ 05408384 

Міністерство 

фінансів України  

Павільйон «Кострома» 

(літ. Б) загальною площею 

111,3 кв. м 

Київська обл.,  

м. Обухів,  

вул. Каштанова, 68 

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

господарства,  

код за ЄДРПОУ 05430774 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Ремонтна майстерня  

(літ. Д) загальною 

Київська обл.,  

м. Обухів,  

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

Державне агентство 

водних ресурсів 



площею 766,3 кв. м  вул. Каштанова, 68 господарства,  

код за ЄДРПОУ 05430774 

України  

Гаражі (літ. Д) загальною 

площею 251,5 кв. м  

Київська обл.,  

м. Кагарлик,  

вул. Фрунзе, 103 

Обухівське міжрайонне 

управління водного 

господарства,  

код за ЄДРПОУ 05430774 

Державне агентство 

водних ресурсів 

України  

Регіональне відділення Фонду по Луганській області  

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 Фонду 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 Фонду по 

Луганській області 

Будинок газорозподільної 

підстанції загальною 

площею 28,6 кв. м  

Луганська обл., 

м. Лисичанськ,  

вул. Незалежності,128-70 

ВАТ «Лисичанський завод 

гумових технічних виробів», 

код за  ЄДРПОУ 5389942 

Регіональне 

відділення по 

Луганській області 

Будинок 

трансформаторної 

підстанції загальною 

площею 145,1 кв. м  

Луганська обл., 

м. Лисичанськ,  

вул. Незалежності,128-68 

ВАТ «Лисичанський завод 

гумових технічних виробів», 

код за  ЄДРПОУ 5389942 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Луганській області 

Будинок насосної станції 

загальною площею  

1900,3 кв. м  

Луганська обл., 

м. Лисичанськ,  

вул. Незалежності,128-69 

ВАТ «Лисичанський завод 

гумових технічних виробів», 

код за  ЄДРПОУ 5389942 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Луганській області 

Нежитлове вбудоване 

приміщення загальною 

площею 55,0 кв. м  

Луганська обл., 

м. Лисичанськ,  

вул. селище Геологів, 14 

ВАТ «Луганськгеологія», 

код за  ЄДРПОУ 01432115 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Луганській області 

Група інвентарних 

об'єктів: нежитлова 

будівля площею  

554,4 кв. м, гараж площею 

65,1 кв. м, сарай площею 

23 кв. м, сарай площею  

6,2 кв. м, вбиральня 

площею 22,6 кв. м  

Луганська обл., 

Сватівський р-н, 

м. Сватове, 

вул. Державна, 9 

Управління державної 

казначейської служби 

України у Сватівському 

районі Луганської області, 

код за ЄДРПОУ 37928384 

Державна 

казначейська служба 

України  

Група інвентарних 

об’єктів: фільтр-прес  

ФП-4-4400  

інв.№ 21060062 та ємкість 

інв. № 03060436 

Луганська обл.,  

м. Лисичанськ,  

вул. Незалежності, 128 

ВАТ «Лисичанський завод 

гумових технічних виробів», 

код за ЄДРПОУ 05389942 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Луганській області 

Комплекс будівель та 

споруд у складі: будівля 

складського господарства 

літ. «А, а», загальною 

площею - 141,8 кв. м; 

будівля складу 

обладнання літ. «Б», 

загальною площею -  

410,8 кв. м; будівля 

столярної майстерні  

літ. «Г», загальною 

площею - 601,4 кв. м; 

будівля складу матер іалів 

літ. «Д, д», загальною 

площею 77,7 кв. м; 

будівля складу 

обладнання літ. «Ж», 

загальною площею  

210,7 кв. м; навіс літ. «З»; 

Луганська обл., 

м. Сєвєродонецьк,  

вул. Пивоварова, 6б  

Державне підприємство 

«Науково-дослідний і 

проектний інститут 

хім ічних технологій 

«Хімтехнологія»,  

код за ЄДРПОУ 04687873 

Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України  



огорожа № 1, 2, 7; ворота 

№ 3, 4, 5; замощення І 

Регіональне відділення Фонду по Львівській області 

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 за ЄДРПОУ 02361400 

Державна служба 

статистики України  

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 за ЄДРПОУ 37893577 

Державна 

казначейська служба 

України  

Окреме майно - 

нежитлове приміщення - 

гараж № 3 площею  

25,7 кв. м  

Львівська обл.,  

м. Самбір,  

вул. Мазепи, 13 

Самбірське управління 

Державної казначейської 

служби України Львівської 

області, 

Код за ЄДРПОУ 37893577 

Державна 

казначейська служба 

України  

Окреме майно - 

нежитлове приміщення - 

гараж № 4 площею  

26,8 кв. м  

Львівська обл., 

м. Самбір,  

вул. Мазепи, 13 

Самбірське управління 

Державної казначейської 

служби України Львівської 

області,  

код за ЄДРПОУ 37893577 

Державна 

казначейська служба 

України  

Окреме майно - нежитлові 

допоміжні приміщення 

площею 23,1 кв. м  

Львівська обл., 

м. Самбір,  

вул. Мазепи, 13 

Самбірське управління 

Державної казначейської 

служби України Львівської 

області,  

код за ЄДРПОУ 37893577 

Державна 

казначейська служба 

України  

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 за ЄДРПОУ 02361400 

Державна служба 

статистики України  

Окреме майно - 

нежитлове приміщення, 

сарай В-1, загальною 

площею 21,5 кв. м  

Львівська обл., 

Перемишлянський р-н, 

м. Перемишляни,  

вул. Галицька, 28 

Управління державної 

казначейської служби у 

Перемишлянському районі 

Львівської області,  

код за 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 

Львівська обл., 

Перемишлянський р-н, 

м. Перемишляни,  

вул. Галицька, 28 

Управління державної 

казначейської служби у 

Перемишлянському районі 

Львівської області,  

код за ЄДРПОУ 36848550 

Державна 

казначейська служба 

України  

Група інвентарних 

об'єктів у складі: привід 

П-2, вентвідсос МВО-1,6 

(2 шт.), термостат ТС-10, 

ліфт вантажний, 

стерилізатор 

Львівська обл.,  

м. Червоноград, 

вул. Промислова, 4 

ПАТ «Зміна», 

код за ЄДРПОУ 22405648 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Львівській області 

Нежитлова будівля кафе 

«Сузір’я», літ. А-1, 

площею 143,6 кв. м  

Львівська обл., 

Кам’янка -Бузький р-н, 

смт Добротвір,  

вул. І. Франка, 12б  

Добротвірська ТЕС 

ПАТ «Західенерго»,  

код за ЄДРПОУ 00131618 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Будівля операційно-

диспетчерського 

управління площею 

1060,5 кв. м  

Львівська обл., 

Сокальський р-н,  

с. Сілець, присілок 

Солтиси, 753 А  

Відокремлений підрозділ 

«Західно-Українська  

виконавча дирекція з  

ліквідації шахт» Державного 

підприємства «Об’єднана 

компанія 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  



«Укрвуглереструктуризація»  

код за ЄДРПОУ 39257791 

Адмінпобуткомбінат 

площею 3828,5 кв. м  

Львівська обл., 

Сокальський р-н, 

 с. Сілець, присілок 

Солтиси, 753 Б 

Відокремлений підрозділ 

«Західно-Українська виконавча 

дирекція з  

 ліквідації шахт» Державного 

підприємства «Об’єднана 

компанія 

«Укрвуглереструктуризація»  

код за ЄДРПОУ 39257791 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Будівля їдальні площею 

782,8 кв. м 

Львівська обл., 

Сокальський р-н,  

с. Сілець, присілок 

Солтиси, 753 В 

Відокремлений підрозділ 

«Західно-Українська 

виконавча дирекція з  

 ліквідації шахт» 

Державного підприємства 

«Об’єднана компанія 

«Укрвуглереструктуризація»  

код за ЄДРПОУ 39257791 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Будівля пилорами 

площею 219,5 кв. м  

Львівська обл., 

Сокальський р-н,  

с. Сілець, присілок 

Солтиси, 753 Г  

Відокремлений підрозділ 

«Західно-Українська 

виконавча дирекція з  

 ліквідації шахт» 

Державного підприємства 

«Об’єднана компанія 

«Укрвуглереструктуризація» 

код за ЄДРПОУ 39257791 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Будівля дегазаційної 

установки (поверхневої 

дегазації) площею  

132,1 кв. м 

Львівська обл., 

Сокальський р-н,  

с. Сілець, присілок 

Солтиси, 755 а  

Відокремлений підрозділ 

«Західно-Українська 

виконавча дирекція з 

ліквідації шахт» Державного 

підприємства «Об’єднана 

компанія 

«Укрвуглереструктуризація» 

код за ЄДРПОУ 39257791 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Будівля ВГК площею 

160,0 кв. м 

Львівська обл., 

Сокальський р-н,  

с. Сілець, присілок 

Солтиси, 753 Е 

Відокремлений підрозділ 

«Західно-Українська 

виконавча дирекція з 

ліквідації шахт» Державного 

підприємства «Об’єднана 

компанія 

«Укрвуглереструктуризація» 

код за ЄДРПОУ 39257791 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Нежитлове приміщення 

телерадіоательє  площею 

359,3 кв. м (прибудова до 

житлового будинку) 

Львівська обл., 

м. Соснівка, 

вул. Театральна, 15 

Державне підприємство 

«Шахта «Візейська»,  

код за ЄДРПОУ 39646625 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Нежитлові вбудовані 

приміщення №№ 1, 52 

загальною площею  

63,4 кв. м, що розташовані 

на І поверсі будівлі 

Львівська обл., 

м. Миколаїв,  

бульвар Проектний, 1 

Миколаївська районна 

державна адміністрація 

Львівської області,  

код за ЄДРПОУ 04056339 

Миколаївська 

районна державна 

адміністрація 

Львівської області 

Регіональне відділення по Миколаївській області  

Будівлі та споруди бази 

Гідроспецбуду ІІІ черги 

Миколаївська обл., 

м. Южноукраїнськ,  

Гідрокомплекс, 14 

ДП НАЕК «Енергоатом»  

по ВП «ЮУ АЕС»,  

код за ЄДРПОУ 24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Будівлі та споруди 

газового господарства  

Миколаївська обл., 

м. Южноукраїнськ, 

Гідрокомплекс, 15 

ДП НАЕК «Енергоатом»  

по ВП «ЮУ АЕС»,  

код за ЄДРПОУ 24584661 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Регіональне відділення Фонду по Одеській області  

Приміщення складу № 16 

(реєстровий номер 

Одеська обл., 

Ананьївський р-н, 

ТОВ «Кононівський 

елеватор» (зберігач) 

Регіональне 

відділення Фонду по 



955360.1.ААБАЛД733)  с. Жеребкове,  

вул. Привокзальна, 4 

Одеській області 

Будівля магазину літ.  

№ 37 загальною площею 

69,8 кв. м  

Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський,  

вул. Автомобільна, 1 

ВАТ «АТП-15173»,  

код за ЄДРПОУ 03118067 

Регіональне 

відділення Фонду 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 за ЄДРПОУ 03118067 

Регіональне 

відділення Фонду 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 за ЄДРПОУ 03118067 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській області 

Приміщення магазину  

Одеська обл., 

Овідіопольський р -н, 

смт Авангард, 

вул. Теплична, 1 

КСП «Тепличне» (ПП 

«Тепличне»),  

код за ЄДРПОУ 5528964 

Регіональне 

відділення Фонду 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 Фонду по 

Одеській області 

Нежитлова будівля 

загальною площею  

287,8 кв. м 

Одеська обл., 

Овідіопольський р -н, 

с. Новоградківка, 

вул. Центральна, 57 

ПрАТ «Дністровський», 

код за ЄДРПОУ 00413245 

Регіональне 

відділення  Фонду 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 за ЄДРПОУ 00413417 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській області 

Будівля колишньої пошти 

загальною площею  

58,7 кв. м  

Одеська обл., 

м. Подільськ, 

вул. Бочковича, 99 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській області 

Будівля магазину 

загальною площею  

54,0 кв. м  

Одеська обл., 

Роздільнянський р-н, 

с. Степанівка, 

вул. Анісімова, 42 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Одеській області 

Колишній учбовий 

комбінат 

м. Одеса, 

пров. Бісквітний, 16-А  
відсутній  Апарат Фонду 

Будівля колишньої їдальні 
м. Одеса, 

вул. Плієва, 1-Г  
відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду 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 Фонду по 

Одеській області 

Нежитлові споруди 

загальною площею  

1526,3 кв. м з 

устаткуванням  

м. Одеса,  

Овідіопольська дуга, 3-А 
відсутній  Апарат Фонду 

49/100 частин нежитлової 

будівлі загальною 

площею 350 кв. м  

м. Одеса,  

Французький бульвар, 

85/5 

ТОВ «ДРАЙВ-ІН»,  

код за ЄДРПОУ 20984139 

Міністерство охорони 

здоров’я України  

Будівля колишньої 

електростанції з 

обладнанням та 

градирнею  

м. Ізмаїл, 

вул. Кишинівська, 4 

Ізмаїльська ф ілія ДП 

«Адміністрація морських 

портів України»,  

код за ЄДРПОУ 38728402 

Міністерство 

інфраструктури 

України  



Регіональне відділення Фонду по Полтавській  та Сумській областях 

Нежитлова будівля 

колишньої лазні площею 

150,2 кв. м 

Полтавська обл., 

Глобинський р-н,  

с. Пустовійтове, 

вул. Молодіжна, 35 

Пустовійтівська сільська 

рада,  

код за ЄДРПОУ 22549650 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

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 за ЄДРПОУ 00384880 

(ліквідовано) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Громадська будівля Т -1 

(магазин) загальною 

площею 120,5 кв. м  

Полтавська обл., 

Карлівський р-н, 

м. Карлівка,  

вул. Гурамішвілі, 1-Д  

ТОВ «КМЗ-Капітал»,  

код за ЄДРПОУ 35939237 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

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 за ЄДРПОУ 35939237 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

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 за ЄДРПОУ 35939237 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Побутовий корпус літ. 

ТС-ІІ загальною площею 

705,3 кв. м 

Полтавська обл.,  

м. Полтава, 

вул. Харчовиків, 6 

КП «Полтавський 

м'ясокомбінат»,  

код за ЄДРПОУ 00424214 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Громадська будівля (офіс) 

літ. ОБ-1 загальною 

площею 327,4 кв. м  

Полтавська обл.,  

м. Полтава, 

вул. Харчовиків, 6 

КП «Полтавський 

м'ясокомбінат»,  

код за ЄДРПОУ 00424214 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Нежитлова будівля  

літ. А-1 загальною 

площею 186,5 кв. м 

Полтавська обл., 

Оржицький р-н, 

с. Тарасенкове, 

вул. Шевченка, 7/1а  

СТОВ Агрофірма 

«Оржицька»,  

код за ЄДРПОУ 00845855 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Громадський будинок  

літ. А1, загальною 

площею 156,8 кв. м  

Полтавська обл., 

Гадяцький р-н,  

м. Гадяч,  

вул. Героїв Майдану, 75 

ТДВ «Гадяцький елеватор», 

код за ЄДРПОУ 00955650 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Нежитлова будівля - склад 

балонів літ. V-1 площею 

23,5 кв. м  

м. Полтава, 

вул. Бірюзова Маршала, 

26/1 

ПАТ «Демітекс»,  

код за ЄДРПОУ 14299824 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Нежитлова будівля 

їдальні площею  

147,1 кв. м 

Полтавська обл., 

Кременчуцький р-н, 

с. Пришиб, 

вул. Центральна, 29-а  

КСП імені Ватутіна,  

код за ЄДРПОУ 00845849 

(ліквідовано) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Вбиральня літ. R площею 

4,1 кв. м  

м. Полтава, 

вул. Маршала Бірюзова, 

26/1 

ПАТ «Демітекс»,  

код за ЄДРПОУ 14299824 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Громадський будинок,  

літ. А- будівля їдальні, 

площею 112,3 кв. м  

Полтавська обл., 

Глобинський р-н, 

с. Шушвалівка, 

вул. Паркова, 2б  

ТОВ «Шушвалівське»,  

код за ЄДРПОУ 00483731 

(ліквідоване) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Будівля магазину Сумська обл., 

смт Краснопілля,  

пров. Привокзальний, 9 

ПрАТ «Хлібозавод 

«Залізничник», 

 код за ЄДРПОУ 23050348 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Будинки для відпочинку  Сумська обл., 

Тростянецький р-н, 

сільська рада 

Зарічненська,  

«Заплава ріки Ворскла» 

масив, 3, 3-А 

відсутній  Регіональне 

відділення Фонду по 

Полтавській та 

Сумській областях 

Адміністративний 

будинок загальною 

Сумська обл., 

Тростянецький р-н, 

Головне управління 

статистики у Сумській 

Державна служба 

статистики України  



площею 293,6 кв. м та 

господарські споруди: 

гараж, Г загальною 

площею 90,7 кв. м; 

господарська будівля 

загальною площею  

12,0 кв. м; господарська 

будівля загальною 

площею 4,2 кв. м; топкова 

загальною площею  

19,4 кв. м  

м. Тростянець, 

вул. Вознесенська, 24 

області , 

 код за ЄДРПОУ 02362227 

Нежитлове приміщення 

загальною площею  

88,3 кв. м  

Сумська обл., 

м. Охтирка, 

пров. Друкарський, 4 

Північно-східний офіс 

Державної аудиторської 

служби України, 

код за ЄДРПОУ 40478572 

Державна 

аудиторська служба 

України  

Адмінбудівля загальною 

площею 95,7 кв. м  

Сумська область,  

м. Путивль,  

вул. Благовіщенська, 1 

ДП «НЕК «Укренерго», 

 код за  ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 

Гараж загальною площею 

22,0 кв. м  

Сумська область,  

м. Путивль,  

вул. Вознесенська, 44 

ДП «НЕК «Укренерго»  

код за ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 

Нежитлова будівля 

загальною площею  

317,7 кв. м (другий 

поверх) 

Сумська область,  

м. Ромни,  

вул. Гостиннодвірська, 

37А  

ДП «НЕК «Укренерго»  

код за ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

 

Нежитлова будівля 

загальною площею  

374,8 кв. м 

Сумська область,  

м. Охтирка,  

вул. Шевченка, 3а  

ДП «НЕК «Укренерго»  

код за ЄДРПОУ 00100227 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Адмінбудівля загальною 

площею 116,7 кв. м  

Сумська область,  

м. Путивль,  

провулок Маклакова 

Миколи, 1 

Північно-східний офіс 

Держаудитслужби  

Державна 

аудиторська служба 

України  

Нежитлова будівля  Сумська обл., 

м. Середина-Буда, 

вул. Троїцька, 22 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Середино-

Будському районі Сумської 

області,  

код за ЄДРПОУ 37630780 

Державна 

казначейська служба 

України  

Гараж Сумська обл., 

м. Середина-Буда, 

вул. Троїцька, 22 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Середино-

Будському районі Сумської 

області, 

код за ЄДРПОУ 37630780 

Державна 

казначейська служба 

України  

Регіональне відділення Фонду по Рівненській області 

Будівля їдальні, 

загальною площею  

174,8 кв. м у складі: "А-1" 

–будівля їдальні; "а" – 

прибудова;  "а1" – сходи;  

"Б" - погріб  

Рівненська обл., 

Зарічненський р-н, 

с. Мутвиця, 

вул. Центральна, 7а 

ВАТ «Зарічненський 

агротехсервіс»,  

код за ЄДРПОУ 906670 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Будівля складу загальною 

площею 231,1 кв. м  

Рівненська обл., 

Гощанський р-н, 

с. Бугрин, 

ВАТ «Гощанський 

«Райагропостач» 

(реорганізоване у                    

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 



вул. Перемоги, 2а ТОВ «СТП Екоресурс»),  

код за  ЄДРПОУ 00906781 

Нежитлові приміщення 

загальною площею  

57,3 кв. м зі східцевою 

площадкою 20,8 кв. м  на 

першому поверсі будівлі 

сауни 

Рівненська обл.,  

м. Корець, 

вул. Київська, 107б  

ПП «Пластранс»,  

код за ЄДРПОУ 33982500 

Регіональне 

відділення  Фонду по 

Рівненській області 

Група інвентарних 

об'єктів у складі: будівля 

прохідної, Б-1, загальною 

площею 25,8 кв. м, 

споруда ганку, б , споруда 

естакади, В 

Рівненська обл., 

Гощанський р-н, 

смт Гоща, 

вул. Промислова, 1 

ТзОВ «ПМК-5»,  

код за ЄДРПОУ 00910660 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Будівля кузні загальною 

площею 78,2 кв. м  

Рівненська обл.,  

м. Корець, 

вул. Київська, 200 

Корецьке ВАТ РТО 

«Агротехсервіс»,  

код за ЄДРПОУ 03760316 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Будівля магазину 

загальною площею  

305,6 кв. м 

Рівненська обл.,  

м. Дубно, 

вул. Млинівська, 71 

ПрАТ «Дубенський завод 

гумово-технічних виробів», 

код за ЄДРПОУ 2971506 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Гараж, загальною площею 

20,1 кв. м. 

Рівненська область,  

м. Березне,  

вул. Київська, 5а/4 

Головне управління 

статистики у Рівненській 

області,  

код за ЄДРПОУ 02362061 

Державна служба 

статистики України  

Нежитлова будівля, 

будівля гаража № 2, 

загальною площею  

34,4 кв. м. 

Рівненська область,  

м. Здолбунів, 

вул. Пушкіна, 44б  

Головне управління 

статистики у Рівненській 

області,  

код за ЄДРПОУ 02362061 

Державна служба 

статистики України  

Гараж – Б, загальною 

площею 36,1 кв. м.  

Рівненська область,  

м. Дубровиця, 

вул. Уляни та Анастасії 

Гольшанських, 2 

Головне управління 

статистики у Рівненській 

області,  

код за ЄДРПОУ 02362061 

Державна служба 

статистики України  

Продовження під’їзної 

залізничної колії № 39/3 

м. Рівне,  

вул. Князя Володимира, 

111 

Приватне підприємство 

«ВІЛІС»,  

код за ЄДРПОУ 23302324 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Будівля столярного цеху, 

загальною площею  

209,1 кв. м 

Рівненська обл., 

Корецький р -н, 

м. Корець, 

вул. Київська, 200 

ВАТ РТО «Агротехсервіс», 

код за ЄДРПОУ 03760316 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Рівненській області 

Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області  

Окреме майно – 

нежитлова будівля 

хлораторної загальною 

площею 67,3 кв. м  

Тернопільська обл.,  

м. Бучач,  

вул. Тичини,  

будинок 3 «Х»  

ВАТ «Бучацький цукровий 

завод», 

код за ЄДРПОУ 00373095 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Тернопільській 

області 

Під’їзна залізнична колія 

станції Кременець 

загальною довжиною 

1800 м (ходова -вантажна 

колія № 17 довжиною 

1424 м (від стрілочного 

переводу № 205, через 

стрілки № 207, 209, 211, 

до упору); вантажна колія 

№ 18 довжиною 376 м (від 

стрілочного переводу  

№ 211 до межі)), яка в 

процесі приватизації не 

увійшла до статутного 

капіталу 

ВАТ «Кременецький 

міжрайпостач» 

Тернопільська обл., 

Кременецький р-н, 

м. Кременець, 

вул. Березина, 77к 

Ліквідований згідно ухвали 

суду від 06.05.2016 у справі 

№ 10/Б-966 з 06.05.2016. 

Державна реєстрація 

припинення юридичної 

особи у зв’язку з визнанням 

її банкрутом 24.05.2016 

(Витяг з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, ф ізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань від 

03.09.2018 № 1004380080)  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Тернопільській 

області 

Котельне приміщення 

загальною площею  

61,8 кв. м, що знаходиться 

в будівлі гаражі 

Тернопільська обл.,  

м. Монастириська,  

вул. Сагайдачного, 3А  

Відділ економічного та 

агропромислового розвитку 

Монастириської районної 

державної адм іністрації,  

код за ЄДРПОУ 42100455 

Тернопільська 

обласна державна 

адміністрація  



Гараж загальною площею 

64,5 кв. м, що знаходиться 

в будівлі гаражі 

Тернопільська обл., 

м. Монастириська,  

вул. Сагайдачного, 3Б 

Відділ економічного та 

агропромислового розвитку 

Монастириської районної 

державної адм іністрації,  

код за ЄДРПОУ 42100455 

Тернопільська 

обласна державна 

адміністрація  

Регіональне відділення Фонду по 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 за ЄДРПОУ 00412406 

Регіональне  

відділеня Фонду 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 за ЄДРПОУ 00412406 

Регіональне 

відділення Фонду 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 разом із 

обладнанням (3 одиниці)  

Харківська обл., 

Харківський р-н, 

смт Пісочин, 

вул. Автомобільна, 8б, 

8в 

ПАТ «Весотра-Харків», 

код за ЄДРПОУ 05461326 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській області 

Нежитлова будівля  

літ. «А-1» загальною 

площею 91,0 кв. м  

м. Харків, 

пров. Осипенко, 12 

ПАТ «Турбоатом», 

код за ЄДРПОУ 05762269 

Регіональне 

відділення Фонду 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 за ЄДРПОУ 05744484 

(ліквідовано) 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській області 

Обладнання: міні-масло 

цех (інв. № 261), 

м’ясорубка (інв. № 264), 

фаршмішалка  

(інв. № 263), шпигорізка 

(інв. № 265), шприц 

вакуумний (інв. № 262) 

Харківська обл., 

смт Коротич  

ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», 

код за ЄДРПОУ 05471230 

Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Вбудовані нежитлові 

приміщення громадського 

призначення в літ. «А-5» 

загальною площею  

271,3 кв. м 

м. Харків, вул. Роллана 

Ромен, 9 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«РОМВЕЙ»,  

код  за ЄДРПОУ 39618278 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській області 

Група інвентарних 

об’єктів – нежитлова 

будівля літ. «А-2» 

площею 1018,9 кв. м, 

нежитлова будівля мийки 

літ. «Е-1» площею  

4,1 кв. м, нежитлова 

будівля боксу літ. «В-1» 

площею 738,2 кв. м, 

нежитлова будівля складу 

літ. «Д-1» площею  

48,5 кв. м, нежитлова 

будівля складу літ. «Г-1» 

площею 96,2 кв. м, 

загальною площею  

1905,9 кв. м  

Харківська обл., 

Харківський р-н, 

смт Безлюдівка, 

пров. Пісчаний, 8 

Відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській області 

Нежитлова будівля з 

майном (22 од.) 

Харківська обл., 

Валківський р-н, 

с. Серпневе,  

вул. Садова, 7 

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській області 

Група інвентарних 

об’єктів (2/3 частини) у 

складі: нежитлова будівля 

літ. «А-1», загальною 

м. Харків, 

вул. Залізнична, 14-А  
відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Харківській області 



площею 285,0 кв. м, з 

допоміжними спорудами: 

сараї літ. «Б», «В», 

вбиральня літ. «Г», 

павільйон, огорожа № 1, 2 

Нежитлова будівля літ. 

«А-2» загальною площею 

854,6 кв. м 

м. Харків, 

вул. Чоботарська, 80 

Департамент 

містобудування та 

архітектури Харківської 

обласної державної 

адміністрації,  

код за ЄДРПОУ 02498530 

Харківська обласна 

державна 

адміністрація  

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

Група інвентарних 

об’єктів АЗС № 3 

м. Херсон,                               

вул. Садова, 43 

відсутній  Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України  

Одноповерхова будівля 

лабораторії (літ. Г) 

загальною площею  

161,8 кв. м 

Херсонська обл.  

м. Олешки, 

вул. Центральна 

(Пролетарська), 20 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у Олешківському 

районі Херсонської області, 

код за ЄДРПОУ 38045231 

Державна 

казначейська служба 

України  

Група інвентарних 

об’єктів: трактор колісний 

Т-40 (інв. № 776), 

автомобільний кран  

КС-3562 (інв. № 714), 

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) 

 

 

 

м. Херсон,  

Карантинний острів, 1 

 

 

 

ТОВ «Столична 

судноплавна компанія» код 

за ЄДРПОУ 31628535 

 

 

 

Регіональне 

відділення Фонду в 

Херсонській області, 

Автономній 

Республіці Крим та  

м. Севастополі 

Гараж в гаражному 

кооперативі «Жигулі»  

Херсонська обл.,  

м. Нова Каховка,  

вул. Французька  

Головне управління 

статистики у Херсонській 

області, 

код за ЄДРПОУ 02362664 

Державна служба 

статистики  

Будівля колишньої 

санітарно-

епідеміологічної станції 

(комплекс будівель) 

Херсонська область, 

Новотроїцький р -н,  

смт Новотроїцьке,  

вул. Херсонська, 42 

Державна установа 

«Лабораторний центр 

МОЗУ» 

Міністерство охорони 

здоров’я України  

Будівля клубу загальною 

площею 211 кв. м  

Херсонська обл., 

Олешківський р-н,  

с. Великі Копані,  

вул. Леніна, 1 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство»,  

код за ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

Будівля складу 

ядохімікатів  площею  

93,1 кв. м  

Херсонська обл., 

Олешківський р-н,  

с. Великі Копані,  

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство»,  

код за ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

Будівля складу матер іалів  

площею 82,5 кв. м  

Херсонська обл., 

Олешківський р-н, 

с. Великі Копані,  

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  



вул. Леніна, 3а господарство», 

код за ЄДРПОУ 00993277 

Будівля ларька загальною 

площею 18,4 кв. м  

Херсонська обл., 

Олешківський р-н, 

с. Великі Копані,  

вул. Леніна, 5 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство»,  

код за ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

Цех по в’язці віників 

площею 758,5 кв. м  

Херсонська обл., 

Олешківський р-н, 

с. Великі Копані,  

 вул. Леніна, 3а  

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство»,  

код за ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

Навіс цеху  по в’язці 

віників площею 180 кв. м  

Херсонська обл., 

Олешківський р-н, 

с. Великі Копані,  

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство»,  

код за ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

Склад мінеральних 

добрив площею 50 кв. м  

Херсонська обл., 

Олешківський р-н, 

с. Великі Копані,  

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство»,  

код за ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

Водозабірний вузол 

площею 34,8 кв. м  

Херсонська обл., 

Олешківський р-н, 

с. Великі Копані,  

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство»,  

код за ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

Залізобетонна огорожа  

протяжністю 108 пог.м  

Херсонська обл., 

Олешківський р-н,  

с. Великі Копані,  

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство»,  

код за ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

Трансформатор Херсонська обл., 

Олешківський р-н, 

с. Великі Копані,  

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство»,  

код за ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

Господарча будівля  

площею 7,7 кв. м  

Херсонська обл., 

Олешківський р-н, 

с. Великі Копані,  

 вул. Леніна, 3а  

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство»,  

код за ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

Господарча будівля  

площею 55,4 кв. м  

Херсонська обл., 

Олешківський р-н, 

с. Великі Копані,  

вул. Леніна, 3а 

Державне підприємство 

«Великокопанівське 

лісомисливське 

господарство»,  

код за ЄДРПОУ 00993277 

Державне агентство 

лісових ресурсів 

України  

Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області 

Група інвентарних 

об'єктів у складі: 30-тонна 

вагова; пожежне 

водоймище; 

шлакобетонна огорожа 

Хмельницька обл., 

Дунаєвецький р-н,  

смт Дунаївці,  

вул. Соборності, 4-А  

відсутній  

Регіональне 

відділення Фонду по 

Хмельницькій області 

Будівля їдальні загальною 

площею 553,8 кв. м  

Хмельницька обл.,  

смт Білогір’я,  

вул. Миру, 14 

Білогірський районний 

центр комплексної 

реабілітації для осіб з 

інвалідністю «Промінь 

надії»,  

код за ЄДРПОУ 33124533 

Білогірська районна 

державна 

адміністрація 

Хмельницької області 

Адміністративна будівля 

(літ. А-2), загальною 

площею 351,8 кв. м  

Хмельницька обл., 

Старосинявський р-н, 

смт Стара Синява,  

вул. Грушевського, 4 

Головне управління 

статистики у Хмельницькій 

області, 

 код за ЄДРПОУ 02362894 

Державна служба 

статистики України  



Гараж (літ. Б), загальною 

площею 23,0 кв. м  

Хмельницька обл., 

Старосинявський р-н, 

смт Стара Синява,  

вул. Грушевського, 4 

Головне управління 

статистики у Хмельницькій 

області, 

 код за ЄДРПОУ 02362894 

Державна служба 

статистики України  

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області  

Нежитлова будівля лазні 

загальною площею  

182,3 кв. м 

Черкаська обл., 

Маньківський р-н, 

с. Крачківка, 

вул. Молодіжна, 28 

відсутній  

Регіональне 

відділення  Фонду по 

Черкаській області 

Приміщення 

адміністративної будівлі 

(літ. А-2) загальною 

площею 495,5 кв. м; 

убиральня (літ. Б) 

Черкаська обл., 

смт Драбів, 

вул. Центральна, 83а  

Головне управління 

статистики у Черкаській 

області, 

код за ЄДРПОУ 02357999 

Державна служба 

статистики України  

Приміщення колишнього 

АКАБ «Україна» 

загальною площею  

226,4 кв. м першого 

поверху двоповерхової 

будівлі 

Черкаська обл., 

смт Лисянка,  

вул. Гетьманський шлях, 

20 

Лисянська районна 

державна адміністрація 

Черкаської області,  

код за ЄДРПОУ 04061240 

Лисянська районна 

державна 

адміністрація 

Черкаської області 

Гараж (літ. «А») з 

оглядовою ямою 

загальною площею  

35,3 кв. м  

Черкаська обл., 

смт Катеринопіль,  

вул. Гризла Семена, 

12/15 

Головне управління 

статистики у  Черкаській 

області,  

код за ЄДРПОУ 02357999 

Державна служба 

статистики України  

Будівля бару (літ. ж' - 1) 

загальною площею  

181,8 кв. м 

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

с. Мошни,  

вул. Лісна, 6 

ПрАТ «Дитячий оздоровчо-

санаторний комплекс 

«НИВА», 

код за ЄДРПОУ 21355747 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Черкаській області 

Овочесховище (підвальне 

приміщення) (літ. В' - 1) 

загальною площею  

100,4 кв. м 

Черкаська обл., 

Черкаський р-н, 

с. Мошни,  

вул. Лісна, 6 

ПрАТ «Дитячий оздоровчо-

санаторний комплекс 

«НИВА», 

код за ЄДРПОУ 21355747 

Регіональне 

відділення Фонду по 

Черкаській області 

Гараж (літ. Б) загальною 

площею 22,2 кв. м  

Черкаська обл.,  

м. Канів,  

вул. Енергетиків, 30/2 

Північний офіс Державної 

аудиторської служби 

України,  

код за ЄДРПОУ 40479560 

Державна 

аудиторська служба 

України  

Гараж № 9 (літ. А-1) 

загальною площею  

24,8 кв. м  

Черкаська обл., 

смт Маньківка,  

вул. Соборна, 2а  

Північний офіс Державної 

аудиторської служби 

України,  

код за ЄДРПОУ 40479560 

Державна 

аудиторська служба 

України  

Нежитлове приміщення 

автозаправної станції   

(літ. А) загальною 

площею 35,8 кв. м  

Черкаська обл., 

м. Шпола,  

вул. Соборна, 138 

Відсутній  Апарат Фонду 

Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області  

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  Фонду по 

Чернівецькій області 

Виробнича будівля 

(корпус блоку 

допоміжного) літ. А, А' 

площею 1085,60 кв. м  

м. Чернівці,  

вул. Прутська, 10-А  

Перебуває на 

позабалансовому рахунку 

ТОВ «Машзавод»,  

код за ЄДРПОУ 30045061 

Регіональне 

відділення  Фонду по 

Чернівецькій області 

Зовнішньомайданчикові 

електромережі, а саме: 

кабельна лінія на напругу 

10 кв від ТП-234 до  

ТП-233 довжиною 430 м 

та кабельна лінія на 

м. Чернівці,  

просп. Незалежності, 106 

Перебуває на 

позабалансовому рахунку 

ТДВ «Холодпродконтракт», 

код за ЄДРПОУ 01553876 

Регіональне 

відділення  Фонду по 

Чернівецькій області 



напругу 10 кВ від ТП-234 

до ТП-235 довжиною  

350 м  

Регіональне відділення Фонду 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 за ЄДРПОУ 00386152 

Регіональне 

відділення  Фонду по 

Чернігівській області 

Будівля майстерні 

загальною площею  

252,3 кв. м з майданчиком 

асфальтобетонним  

Чернігівська обл.,  

м. Ніжин, 

вул. Шевченка, 174 

відсутній  

Регіональне 

відділення  Фонду по 

Чернігівській області 

Адміністративне 

приміщення літ. А-1 

загальною площею  

59,2 кв. м  

Чернігівська обл.,  

м. Семенівка, 

вул. Червона площа, 94 

Північний офіс 

Держаудитслужби,  

код за ЄДРПОУ 40479560 

Державна 

аудиторська служба  

Гараж загальною площею 

22,1 кв. м  

Чернігівська обл.,  

м. Семенівка,  

вул. Червона площа, 94-а  

Північний офіс 

Держаудитслужби,  

код заЄДРПОУ 40479560 

Державна 

аудиторська служба  

Регіональне відділення Фонду по м. Києву  

Окреме майно – кран 

автомобільний (КС-4561) 

К-162 на базі шасі КрАЗ-

257, державний  

№ АА 8416 ВМ,  

інв. № 8457 

м. Київ,  

вул. Баренбойма, 8 

Мостобудівельний загін № 2 

ПАТ «Мостобуд»,  

код за ЄДРПОУ 01386303 

Регіональне 

відділення Фонду по 

м. Києву  

Нежитлове приміщення 

(колишня захисна споруда 

цивільної оборони 

(корпус 23)) 

м. Київ, 

 вул. Академ іка 

Кримського, 27, літера Б 

ПАТ «Науково-дослідний 

інститут електромеханічних 

приладів», код ЄДРПОУ 

14309824 

Регіональне 

відділення Фонду по 

м. Києву  

Нежитлові приміщення 

окремо розташованої 

будівлі їдальні загальною 

площею 1063,00 кв. м  

м. Київ,  

вул. Васильківська, 34, 

літера Т  

ПАТ «Торговельно - 

підприємницький центр», 

код за 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  

Апарат Фонду 

Майновий комплекс  

 

м. Київ, 

просп. Перемоги, 150 

 

відсутній  

 

Апарат Фонду 

 

 

 
 

В. о. Голови Фонду                                                                                               В. ТРУБАРОВ  

 


