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Офіційне

Фонду

державного майна

України

фонд державного майна України повідомляє
Переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році,
затверджені наказом Фонду від 27.12.2018 № 1637
(оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»)

Увага! Публікуються змінені переліки об’єктів малої приватизації згідно з наказом Фонду від 23.12.2019 № 1459. Усі інші переліки залишилися
актуальними відповідно до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637 (зі змінами). З ними можна ознайомитися на сайті Фонду www.spfu.gov.ua
Додаток 1
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 23.12.2019 № 1459)
ПЕРЕЛІК
державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських
організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм
власності, що підлягають приватизації в 2019 році
Код за
ЄДРПОУ Назва об’єкта

Адреса
об’єкта

Статутний
капітал, грн

Державна частка, %

Орган
управління

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
02574248 ПрАТ «Туристичний
комплекс
«Черемош»

м. Чернівці,
вул. Комарова, 13-а

33104103 ПрАТ
«М-СЕРВІС»

м. Київ,
бульв. Лесі
Українки, 26

48851428,50

9,6620 Регіональне відділення
Фонду по Івано-Фран
ківській, Чернівецькій
та Тернопільській
областях

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 «Про
внесення змін до наказу Фонду державного
майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про
затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2019 році» (із змінами)

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
72849107,00

20,3905 Регіональне відділен- Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 «Про
ня Фонду
внесення змін до наказу Фонду державного
по м. Києву
майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про
затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2019 році» (із змінами)

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
24944438 ПАТ «Херсон- м. Херсон,
ський завод Карантинний
«Судмаш»
острів, 1

67235000,00 100,0000 Державний концерн
«Укроборонпром»

03771732 ТОВ «Світ
ласощів»

37000000,00

Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 «Про
внесення змін до наказу Фонду державного
майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про
затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2019 році» (із змінами)

Апарат Фонду
м. Черкаси,
вул. Чигиринська, 11

00201081 ПАТ «Інститут м. Запотитану»
ріжжя, пр.
Соборний,
180

40,0000 Апарат Фонду

75 311 000,00 100,0000 Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства України

01056735 ПрАТ «Харків- м. Харків,
12 275 700,00 100,0000 Міністерство інфраський елект вул. Достоєвструктури України
ротехнічний ського, 16
завод «Транс
зв’язок»
31515477 ТОВ «Пред- м. Київ,
ставницька вул. Дегтяфірма Інсти- рівська, 39
тут газу»

11 800,00

Наказ Фонду від 28.05.2019 № 507 «Про
внесення змін до наказу Фонду державного
майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про
затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019
році» (із змінами)
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про
внесення змін до наказу Фонду державного
майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про
затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019
році» (із змінами)
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про
внесення змін до наказу Фонду державного
майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про
затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019
році» (із змінами)

90,0000 Національна академія Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про
наук України
внесення змін до наказу Фонду державного
майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про
затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2019 році» (із змінами)

00177158 ПрАТ «Укрза- Львівська
11 196 650,00 99,6667 Регіональне відхідвуглебуд» обл., м. Черділення Фонду по
воноград,
Львівській, Закарпатвул. Будіській та Волинській
вельна, 1а
областях

Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про
внесення змін до наказу Фонду державного
майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про
затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2019 році» (із змінами)

Продовження додатка 2
Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Код
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління
до переліку об’єктів, що підлягають
за ЄДРПОУ
приватизації (назва, дата, номер)
Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Єдиний майновий комплекс
Київська обл.,
Міністерство аграр- Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 «Про
колишнього державного
м. Бровари,
ної політики та про- внесення змін до наказу Фонду державнопідприємства «Броварський
вул. Сергія Моска- довольства України го майна України від 27.12.2018 № 1637
оптовий ринок»
ленка, 26-А
«Про затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в
2019 році» (із змінами)»
00205104 Державне підприємство
м. Черкаси,
Апарат Фонду
Наказ Фонду від 23.07.2019 № 728 «Про
«Черкаський державний завод
вул. Чигиринвнесення змін до наказу Фонду державнохімічних реактивів»
ська, 21
го майна України від 27.12.2018 № 1637
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
07978157 Єдиний майновий комплекс
м. Чернігів,
Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
державного підприємства «171
вул. Кошового, 1 «Укроборонпром»
«Про затвердження переліків об’єктів
Чернігівський ремонтний завод»
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»
08457704 Єдиний майновий комплекс
Чернігівська обл., Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637
державного підприємства
м. Ніжин, вул. При- «Укроборонпром»
«Про затвердження переліків об’єктів
«Ніжинський ремонтний завод
луцька, 131
малої приватизації, що підлягають приінженерного озброєння»
ватизації в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
00845921 Єдиний майновий комплекс дер- Полтавська обл., Регіональне відНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про
жавного підприємства «Чутове»
смт Чутове,
ділення Фонду по
затвердження переліків об’єктів малої
вул. Центральна, Полтавській та Сум- приватизації, що підлягають приватизації
12, кімн. 7
ській областях
в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
24341869 Єдиний майновий комплекс дер- м. Харків, вул. Хал- Міністерство інфра- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про
жавного підприємства «Бюро з
туріна, 46
структури України
затвердження переліків об’єктів малої
стандартизації та нормативного
приватизації, що підлягають приватизації
забезпечення на залізничному
в 2019 році»
транспорті»
14309764 Єдиний майновий комплекс
м. Харків, вул. До- Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про
державного підприємства
стоєвського, 3
«Укроборонпром»
затвердження переліків об’єктів малої
«Харківський завод транспортного
приватизації, що підлягають приватизації
устаткування»
в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
23696820 Єдиний майновий комплекс
м. Київ, вул. Фрун- Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про
державного підприємства
зе, 160/20
«Укроборонпром»
затвердження переліків об’єктів малої
«Центральний науково-дослідний
приватизації, що підлягають приватизації
інститут навігації і управління»
в 2019 році»
24967600 Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Укроборонресурси»
38488780

32495626

36716107

Додаток 2
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 23.12.2019 № 1459)

00193766

ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств
і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду,
які підлягають приватизації в 2019 році
Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
01128475 Єдиний майновий комплекс дер- м. Вінниця,
Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про
жавного підприємства «Вінницький вул. Чехова, 7
«Укроборонпром»
затвердження переліків об’єктів малої
авіаційний завод – «ВІАЗ»
приватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»
Єдиний майновий комплекс –
Хмельницька обл., Регіональне відНаказ Фонду від 25.03.2019 № 298 «Про
структурний підрозділ ДП «Хмель- Хмельницький р-н, ділення Фонду по
внесення змін до наказу Фонду державноницький завод залізобетонних
с-ще Богданівці,
Вінницькій та Хмель- го майна України від 27.12.2018 № 1637
конструкцій та виробів»
вул. Заводська,
ницькій областях
«Про затвердження переліків об’єктів
1/2Б
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях
08011078 Єдиний майновий комплекс
м. Запоріжжя,
Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про
державного підприємства
вул. Уральська, 1 «Укроборонпром»
затвердження переліків об’єктів малої
«Запорізький автомобільний
приватизації, що підлягають приватизації
ремонтний завод»
в 2019 році»
Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях
07552205 Єдиний майновий комплекс
м. ІваноДержавний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про
державного підприємства
Франківськ,
«Укроборонпром»
затвердження переліків об’єктів малої
«Івано-Франківський котельновул. Хриплинприватизації, що підлягають приватизації
зварювальний завод»
ська, 11
в 2019 році»

Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

24433063

Орган управління

24608516

м. Київ, СаперноСлобідський проїзд, 3

Державний концерн Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про
«Укроборонпром»
затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»
Єдиний майновий комплекс
м. Київ, бульвар
Міністерство регіо Наказ Фонду від 27.05.2019 № 504 «Про
Державного підприємства
Лесі Українки, 26 нального розвитку, внесення змін до наказу Фонду державно«Український інститут інженернобудівництва та
го майна України від 27.12.2018 № 1637
технічних розвідувань для
житлово-комуналь «Про затвердження переліків об’єктів малої
будівництва»
ного господарства приватизації, що підлягають приватизації
України
в 2019 році» (із змінами)»
Апарат Фонду
Єдиний майновий комплекс
м. Дніпро, вул. Ор- Міністерство розНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про
державного підприємства
бітальна, 13
витку економіки,
затвердження переліків об’єктів малої
«Дніпровський електровозобудівний
торгівлі та сільсько- приватизації, що підлягають приватизації
завод»
го господарства
в 2019 році»
України
Єдиний майновий комплекс
м. Київ, вул. Пухів- Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про
державного підприємства
ська, 4
лення Фонду
затвердження переліків об’єктів малої
«КИЇВМАШСЕРВІС»
по м. Києву
приватизації, що підлягають приватизації
в 2019 році»
Єдиний майновий комплекс
Донецька обл.,
Міністерство розНаказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про
державного підприємства
м. Часів Яр,
витку економіки,
внесення змін до наказу Фонду державно«Часів-Ярська державна
вул. Привокзаль- торгівлі та сільсько- го майна України від 27.12.2018 № 1637
геологорозвідувальна партія»
на, 23
го господарства
«Про затвердження переліків об’єктів малої
України
приватизації, що підлягають приватизації в
2019 році» (із змінами)»
Єдиний майновий комплекс
м. Дніпро,
Міністерство розНаказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про
державного підприємства «Дніпро- вул. Криворізька,1 витку економіки,
внесення змін до наказу Фонду державноВДМ»
торгівлі та сільсько- го майна України від 27.12.2018 № 1637
го господарства
«Про затвердження переліків об’єктів малої
України
приватизації, що підлягають приватизації в
2019 році» (із змінами)»
Єдиний майновий комплекс
м. Дніпро, вул. Б. Міністерство розНаказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про
державного підприємства «Центр Кротова, 24 А
витку економіки,
внесення змін до наказу Фонду державноз сертифікації шин і гумотехнічних
торгівлі та сільсько- го майна України від 27.12.2018 № 1637
виробів «СЕПРОШИНАГТВ»
го господарства
«Про затвердження переліків об’єктів малої
України
приватизації, що підлягають приватизації в
2019 році» (із змінами)»
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2
Код
за ЄДРПОУ

відомості
приватизації

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

33517806 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Міжрегіональний
науково-інженерний центр з сертифікації
систем якості, труб, балонів та іншої
металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ»
05813452 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Технічний центр
ЗАЗАВТОТЕХНІКА»

м. Дніпро, вул. Пи- Міністерство розвитку
саржевського, 1-А економіки, торгівлі та
сільського господарства
України

13435260 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Державний проектний
інститут по проектуванню підприємств
гумової промисловості»
13767921 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Інженерний центр твердих
сплавів «СВІТКЕРМЕТ»

м. Дніпро, вул. Б.
Кротова, 16

00240106 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Мелітопольський завод
«ГІДРОМАШ»
00274660 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Навчально-виробничі
майстерні»

м. Запоріжжя,
вул. Степова, 11

Кіровоградська
обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 34
Запорізька обл.,
м. Мелітополь,
вул. Інтеркультурна, 191
м. Житомир,
вул. Небесної Сотні, 37

14311070 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Харківський науководослідний інститут технології
машинобудування»
14309563 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Науково-дослідний інститут
«АКОРД»

м. Харків, вул. Кривоконівська, 30

00193737 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ»

Дніпропетровська
обл., м. Кривий
Ріг, вул. Женевська, 4
м. Харків,
вул. Дарвіна, 20

19471771 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Орган з сертифікації
УКРНДІМЕТ-СЕРТ»

м. Черкаси,
вул. Одеська, 8

13796383 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Львівське спеціальне
конструкторське бюро «ТОПАЗ»

м. Львів, вул. Личаківська, 110

16287311 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Київський державний
науково-дослідний інститут текстильногалантерейної промисловості»
05785017 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Львівський державний
ювелірний завод»

м. Київ, вул. Щекавицька, 7

00191951 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК»

м. Дніпро, площа
Героїв Майдану, 1

00244127 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Державний сертифікаційний
центр синтетичних миючих засобів та
виробів електронної техніки «ЕЛХІМ»
05405575 Єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Харківський
електромеханічний завод»

м. Київ, вул. Північно- Сирецька, 3

м. Львів, вул. Академіка Підстригача, 2

м. Харків, пр. Московський, 199

13884845 Єдиний майновий комплекс державного
м. Одеса,
підприємства «Одеський науково-дослідний вул. Мечникоінститут телевізійної техніки»
ва, 132
00216875 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Технологічне бюро
електроапаратури»

м. Харків, вул. Велика Панасівська,
106

14312022 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Науково-дослідний інститут
«Гелій»

м. Вінниця,
вул. Ватутіна, 18

00224892 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Одеське спеціальне
конструкторське бюро прецизійних
верстатів»
00230774 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Криворізький інститут
автоматики»

м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 41

04880311 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Спеціальне проектнотехнологічне бюро виробничих потужностей»

Дніпропетровська
обл., м. Кривий
Ріг, вул. Стєклова, 3
м. Харків, пр. Гагаріна, 1

00237630 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Одеський спеціальний
науково-дослідний і проектноконструкторський інститут»
00193683 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Укрметалургізотоп»

м. Одеса, вул. І.
Франка, 55

20473002 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Особливе конструкторське
бюро «ЕЛМІС»

м. Запоріжжя,
вул. Новобудов, 7

19363188 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Інститут машин і систем»

м. Харків, вул. Котлова, 29

00152052 Єдиний майновий комплекс Державного
науково-дослідного інституту
великогабаритних шин

м. Дніпро, вул. Б.
Кротова, 16

м. Дніпро, вул. Б.
Кротова, 18

01180568 Єдиний майновий комплекс Чорноморського м. Одеса, Митна
головного морського агентства «Інфлот»
площа, 1

Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства
України
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сільського господарства
України
Міністерство розвитку
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сільського господарства
України
Міністерство розвитку
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сільського господарства
України
Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та
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Міністерство інфраструктури України

01131589 Єдиний майновий комплекс Українського
державного проектно-технологічного
науково-дослідного інституту цивільної
авіації «Украеропроект»
20959963 Єдиний майновий комплекс Державної
судноплавної компанії «Укртанкер»

м. Київ, проспект
Перемоги, 14

01130696 Єдиний майновий комплекс Державної
авіаційної компанії «Херсон-Авіа»

м. Херсон, Аеропорт ЦА

24244451 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Дніпропетровський орган з
сертифікації залізничного транспорту»

м. Дніпро, вул. Ла- Міністерство інфраструкзаряна, 2
тури України

01125703 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Скадовський морський
торговельний порт»

м. Скадовськ,
вул. Пролетарська, 2

Міністерство інфраструктури України

21536845 Єдиний майновий комплекс Українського
державного підприємства по обслуговуванню
іноземних та вітчизняних автотранспортних
засобів «Укрінтеравтосервіс»
01125206 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Морський торговельний порт
Усть-Дунайськ»

Київська обл.,
Вишгородський
р-н, с.Новосілки,
вул. Київська, 50
Одеська обл.,
м.Вилкове,
вул. Придунайська, 2
м. Дніпро, вул. Жуковського, 23

Міністерство інфраструктури України

м. Іллічівськ, смт.
Олександрівка,
вул. Судноремонтна, 35
м. Чорноморськ,
с. Малодолинське,
вул. Лиманська, 1

Міністерство інфраструктури України

30324911 Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Дніпропетровськавтотранссервіс»
01125637 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Чорноморсько-Азовське
виробничо-експлуатаційне управління
морських шляхів»
Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Укрспецобладнання»

Міністерство інфраструктури України

м. Одеса, вул. Де- Міністерство інфраструкрибасівська, 4
тури України
Міністерство інфраструктури України

Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України

Міністерство інфраструктури України
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Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
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Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

02968154 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Житомирторф»

м. Житомир,
Міністерство енергетивул. Велика Берди- ки та захисту довкілля
чівська, 25
України

02968177 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Київторф»

м. Київ, вул. Промислова, 10

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

02968193 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Рівнеторф»

Рівненська обл.,
Дубенський р-н,
смт. Смига,
вул. Миру,1
Сумська обл.,
Конотопський
р-н, с. Заводське,
вул. Заводська,
81-А
Тернопільська
обл., Шумський
р-н, с. Кути

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

02968220 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Чернігівторф»

м. Чернігів,
вул. Громадська,
35-А

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

00426302 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Волиньторф»

Волинська обл.,
Маневицький
р-н, с. Прилісне,
вул. Сойне,15
Житомирська обл.,
м. Коростишів,
вул. 19-та Буддільниця
м. Львів, вул. Наукова, 5

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

м. Харків, пров.
Кузнечний, 2

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське,
Дніпровський р-н,
вул. Логінова, 1
м. Київ, вул. Кирилівська, 85

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

02968208 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Сумиторф»

02968875 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Поділляторф»

02968160 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства Коростишівський завод
«Реммашторф»
00130044 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Львівське конструкторське
бюро»
14072049 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Харківський науководослідний інтитут комплексної
автоматизації»
19096505 Єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Лабораторія
великомасштабних гідравлічних і
геотехнічних досліджень»
19480600 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства зовнішньоекономічної
діяльності «Укрінтеренерго»

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України
Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України
Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

00132842 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства з комплектної поставки
устаткування «Укренергокомплект»

м. Київ, вул. Доро- Міністерство енергетигожицька, 11/8
ки та захисту довкілля
України

30168850 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Смоли»

Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське,
просп. Аношкіна, 179
м. Київ, просп.
Перемоги, 4

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

м. Львів, вул. Золота, 8

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

Львовська обл.,
Стрийський р-н,
смт. Дашава

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

00113968 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Київський інститут
інженерних вишукувань і досліджень
«Енергопроект»
00150113 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Львівський державний
інститут з проектування нафтопереробних
і нафтохімічних підприємств»
(«Львівдіпронафтохім»)
00152402 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Дашавський завод
композиційних матеріалів»
40336737 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Державний науководослідний інститут організації і механізації
шахтного будівництва» (ДНДІОМШБ)
00130441 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Науково-дослідний інститут
високих напруг»
03482347 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Підприємство із
забезпечення нафтопродуктами»
05794418 Єдиний майновий комплекс
спеціалізованого управління з ремонту
засобів автоматизації і систем управління
«Орггазремавтоматика»
Єдиний майновий комплекс
«Південнодонбаське вантажно-транспортне
управління»

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

м. Харків, вул. Ота- Міністерство енергетикара Яроша, 18
ки та захисту довкілля
України
Донецька обл.,
м. Слов’янськ,
вул. Генерала Батюка, 22
м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України
Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

м. Харків, пров. Те- Міністерство енергетиатральний, 11/13 ки та захисту довкілля
України
Донецька обл.,
м. Вугледар, ст.
Вуглесборочна

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

0114092 Єдиний майновий комплекс державного
м. Харків, Напроектно-вишукувальний та науковобережна Гімнадослідний інститут «Укренергомережпроект» зійна, 2

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

Єдиний майновий комплекс промислового
залізничного транспорту ДВАТ
«Димитроввуглевантажтранс»

Донецька обл.,
м. Мирноград,
вул. Соборна, 51

Міністерство енергетики та захисту довкілля
України

02471347 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Укрпостачпреса»

м. Одеса, вул. Ар- Державний комітет телетилерійська, 11
бачення і радіомовлення
України

04653207 Єдиний майновий комплекс державного
спеціалізованого автотранспортного
підприємства Державного комітету
телебачення і радіомовлення України
03534423 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Львівський дослідний завод
Національної академії наук України»

м. Київ, вул. Тума- Державний комітет теленяна, 15
бачення і радіомовлення
України
м. Львів,
вул. Ткацька, 9

Національна академія
наук України

13691187 Єдиний майновий комплекс державного
м. Київ, вул. Дегтя- Київська міська державна
підприємства Державне науково-виробниче рівська, 36
адміністрація
підприємство «Термохолод»
16284318 Єдиний майновий комплекс державного
виробничого підприємства «Скіф»

м. Київ, вул. Магні- Київська міська державна
тогорська, 1
адміністрація

14274051 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства Центр обслуговування
наукової та інженерної праці

м. Київ, вул. Пів- Київська міська державна
нічно- Сирецька, 3 адміністрація

31223828 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Криворізький експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Кривий Ріг,
вул. Миколи Світальського, 1К

Державна служба України
з питань праці

23510933 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Київський експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Київ, вул. Ливарська, 1-А

Державна служба України
з питань праці

20774790 Єдиний майновий комплекс державного
м. Львів, вул. Бог- Державна служба України
підприємства «Західний експертно-технічний дана Хмельницько- з питань праці
центр Держпраці»
го, 233 а
24908201 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Запорізький експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Запоріжжя,
вул. Північне
шосе, 25

Державна служба України
з питань праці

23369086 Єдиний майновий комплекс державного
м. Дніпро, вул. Ка- Державна служба України
підприємства «Придніпровський експертно- закова, 3
з питань праці
технічний центр Держпраці»
20538693 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Карпатський експертнотехнічний центр Держпраці»

м. ІваноФранківськ,
вул. Максимовича, 15

Державна служба України
з питань праці

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

№ 2 (1282)

3

відомості
приватизації

Продовження додатка 2
Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

20950040 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Чорноморський експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Одеса, вул. Ти- Державна служба України
распольська, 12
з питань праці

22560691 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Рівненський експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Рівне, вул. Лер- Державна служба України
монтова, 7
з питань праці

20405673 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Житомирський експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Житомир, майдан Путятинський,
буд. 2, офіс.
521, 522
21224850 Єдиний майновий комплекс державного
м. Харків, вул. Черпідприємства «Східний експертно-технічний нишевська, 72
центр Держпраці»

Державна служба України
з питань праці

30175035 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Сумський експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Суми, вул. Косівщинська, 18

Державна служба України
з питань праці

22825669 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Чернігівський експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Чернігів,
вул. Красносільського, 89

Державна служба України
з питань праці

21324155 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Подільський експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Хмельницький,
вул. І. Франка, 2

Державна служба України
з питань праці

21750544 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Волинський експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Луцьк,
Державна служба України
вул. Кравчука, 22в з питань праці

13417687 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Центр сертифікації і контролю
якості будівництва об’єктів нафтогазового
комплексу Держпраці»
21727350 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Вінницький експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Дніпро, вул. Ле- Державна служба України
нінградська, 68,
з питань праці
корп. 9
м. Вінниця, пров.
Цегельний, 12

Державна служба України
з питань праці

38015558 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Закарпатський експертнотехнічний центр Держпраці»

Закарпатська область, м. Ужгород,
вул. Лесі Українки,
буд. 13
м. Тернопіль,
вул. Шпитальна, 7

Державна служба України
з питань праці

22800764 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Черкаський експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Черкаси,
вул. Дахнівська,
23-А

Державна служба України
з питань праці

23246991 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Чернівецький експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Чернівці,
вул. Зелена, 3

Державна служба України
з питань праці

23182908 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Донецький експертнотехнічний центр Держпраці»

Донецька обл.,
м. Мирноград,
вул. Коржова, 16

Державна служба України
з питань праці

20635031 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Кіровоградський експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Кропивницький, Державна служба України
вул. Дворцова, 24 з питань праці

40872122 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Полтавський експертнотехнічний центр Держпраці»

м. Полтава,
вул. Харківське
шосе, 5

Державна служба України
з питань праці

31108394 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Інформаціно-аналітичне
агентство»

м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6 (юридична адреса);
м. Київ, вул. Шота
Руставелі, 3 (фактичне місцезнаходження
підприємства)
Харківська обл.,
Борівський
р-н, с. ПіскиРадьківські, пров.
Шосейний, 6
Київська обл.,
м. Біла Церква,
вул. Сухоярська, 16
м. Дніпро,
вул. ЛешкоПопеля, 15

Державна служба статистики України

22607725 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Тернопільський експертнотехнічний центр Держпраці»

14110643 Єдиний майновий комплекс
Червонооскільського державного
виробничого сільськогосподарськорибоводного підприємства
05828703 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Білоцерківський завод
«Еталон»
03534268

30540350

22101227

24726003

30967359

32922110

31566521

05410381

31904368

21551098

19026309

24938142

22963331

25293090

32156276

Державна служба України
з питань праці

Державна служба України
з питань праці

Державне агентство
рибного господарства
України

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Державна служба України Наказ Фонду від 13.12.2019 № 1321 «Про внесення змін
з надзвичайних ситуацій до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Спеціальне конструкторсько-технологічне
Національна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
бюро Інституту технічної механіки
наук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
Національної академії наук України
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Єдиний майновий комплекс державного
м. Дніпро, вул.
Національна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
підприємства «Центр анкерного кріплення» Сімферопольнаук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
ська, 2-А
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Єдиний майновий комплекс державного
м. Ужгород, вул. Національна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
підприємства «Науково-дослідний центр
Університецька, 21 наук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
екологічного маркетингу та інжинірингу
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватиНаціональної академії наук України»
зації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Єдиний майновий комплекс державного
м. Київ, вул. Олеся Національна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
підприємства «Науково-технологічний центр Гончара, 55-Б
наук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
паливно-енергетичних ресурсів Національної
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватиакадемії наук України»
зації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Єдиний майновий комплекс державного
м. Київ, пров. Ла- Національна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
підприємства «Центр менеджменту та
бораторний, 1
наук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
маркетингу в галузі наук про Землю
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватиІнституту геологічних наук Національної
зації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
академії наук України»
Єдиний майновий комплекс державного
м. Київ, вул. Олеся Національна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
підприємства «Науково-дослідний центр
Гончара, 55-Б
наук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
проблем надрокористування «ГЕОРЕСУРС»
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Єдиний майновий комплекс державного
м. Київ, вул. БоНаціональна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
підприємства «Науково-технологічний центр
женка, буд. 11,
наук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
«ПАТОН-ВІРМЕНІЯ» Інституту електрозварю корпус 4
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої привативання ім. Є. О. Патона НАН України
зації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Єдиний майновий комплекс державного
м. Миколаїв, вул. Національна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
підприємства «Дослідний завод Інституту
Чкалова, 197
наук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
імпульсних процесів і технологій
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватиНаціональної академії наук України»
зації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Єдиний майновий комплекс державного
м. Київ, вул. Акаде- Національна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
підприємства «Державний науково-техноло міка Кржижанівнаук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
гічний центр «Новітні матеріали і технології
ського, 3
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватипорошкової металургії» Інституту проблем
зації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
матеріалознавства ім. І. М. Францевича
Національної академії наук України»
Єдиний майновий комплекс державного
м. Київ, вул. Бо- Національна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
зовнішньоторговельного виробничого
женка, 11
наук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
підприємства «Фірма «ІНПАТ»
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Єдиний майновий комплекс державного
м. Київ, вул. Ежена Національна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
підприємства «Науково-технічний
Потьє, 9-А
наук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
центр «ПЛАЗМОТРОН» Інституту
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватиелектрозварювання ім. Є. О. Патона
зації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Національної академії наук України»
Єдиний майновий комплекс державного
м. Київ, вул. Бо- Національна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
підприємства Науково-технічний центр
женка, 11
наук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
забезпечення якості та сертифікації
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої привати«Сепроз» Національної академії наук України
зації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Єдиний майновий комплекс державного
м. Київ, вул. Бо- Національна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
підприємства Науково-інженерний
женка, 11
наук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
центр «ПАТОН-АЗОВМАШ» Інституту
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватиелектрозварювання ім. Є. О. Патона
зації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Національної академії наук України
Єдиний майновий комплекс державного
м. Київ, вул. Акаде- Національна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
підприємства «Госпрозрахунковий науково- міка Кржижанівнаук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
технологічний центр газотермічних покрить ського, 3
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої привати«ДЕЛЬТА»
зації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Єдиний майновий комплекс державного
м. Київ, вул. Бо- Національна академія
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
підприємства «Науково-виробничий
женка, 11
наук України
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
центр «ЕЛЕКТРОТЕРМІЯ» Інституту
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватиелектрозварювання ім. Є. О. Патона
зації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Національної академії наук України»

№ 2 (1282)

Продовження додатка 2
Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

14287896 Єдиний майновий комплекс малого
виробничо-впроваджувального
підприємства «МЕКОЛ»

м. Київ, бульв.
Національна академія
Академіка Вернад- наук України
ського, 34/1

32303097 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Науково-інженерний центр
матеріалів для зварювання і наплавлення
Інституту електрозварювання ім. Є. О.
Патона Національної академії наук України»
14283622 Єдиний майновий комплекс малого
державного підприємства «Інспекція та
діагностика промислових споруд»

м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія
наук України

м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія
наук України

32709630 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Науково-технічний
центр імунобіотехнології» НТК «Інститут
монокристалів» НАН України»
14215773 Єдиний майновий комплекс малого наукововиробничого об’єднання «Домен»

м. Київ, вул. Світ- Національна академія
лицького, 35
наук України

13694814 Єдиний майновий комплекс державного
малого підприємства «Інструментальномагнітні композити»

м. Київ, вул. Служ- Національна академія
бова, 3
наук України

16463104 Науково-інженерний центр дослідження та
виробництва зварних конструкцій Інституту
електрозварювання ім. Є. О. Патона
Національної академії наук України
13550630 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Спеціальне конструкторськотехнологічне бюро Інституту проблем
моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова
Національної академії наук України»
05447496 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства Дослідне конструкторськотехнологічне бюро з інтенсифікації
тепломасообмінних процесів Інституту
технічної теплофізики НАН України
35316308 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Науково-виробничий центр
«Біодизель» Інституту технічної теплофізики
НАН України»
04591251 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Комплексний інноваційний
центр Інституту проблем машинобудування
Національної академії наук України»
05540178 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства Дослідний завод Національного
наукового центру «Харківський фізикотехнічний інститут» НАН України
16300365 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «ЕКОІНФОРМ»

м. Київ, вул. Боженка, буд. 11,
корпус 6

Національна академія
наук України

м. Житомир, вул.
Пушкінська, 44

Національна академія
наук України

м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 2

Національна академія
наук України

Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 2

Національна академія
наук України

Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Черкаська обл., м. Національна академія
Канів, вул. Лені- наук України
на, 189

м. Харків, вул. По- Національна академія
жарського, 2/10
наук України
Харківська обл.,
Валківський р-н,
м. Валки, вул. 1
Травня, 49
м. Київ, просп.
Академіка Палладіна, 34-А

Національна академія
наук України
Національна академія
наук України

13696823 Єдиний майновий комплекс малого науково- м. Київ, просп.
виробничого підприємства «ВІДРОДЖЕННЯ» Академіка Палладіна, 34

Національна академія
наук України

05540184 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Джанкойсько-Сиваський
дослідно-експериментальний завод
Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
Національної академії наук України»
13898592 Державне підприємство Мале державне
підприємство «Інеко»

Херсонська обл.,
Генічеський р-н,
селище Сиваш

Національна академія
наук України

м. Одеса, вул.
Пушкінська, 37

Національна академія
наук України

19016204 Єдиний майновий комплекс державного під
приємства «Науково-дослідний медико-інженер
ний центр немедикаментозного оздоровлення,
реабілітації та терапії «НОРТ» при Інституті
експериментальної патології, онкології,
радіобіології ім. Р. Е. Кавецького НАН України»
14057736 Єдиний майновий комплекс малого
державного підприємства «Інститут проблем
управління Національної академії наук
України»
36377031 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Науково-експертний центр
лікарських засобів, створених на основі
нанотехнологій, НАН України»
13675142 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «ДИСИТ» Національної
академії наук України»

м. Київ, вул. Васильківська, 45

Національна академія
наук України

22206676 Розплідник дослідних тварин Національної
академії наук України

Київська обл., Васильківський р-н,
смт. Глеваха, вул.
Ботанічна, 3
м. Київ, бульв.
Академіка Вернадського, 34-Б

Національна академія
наук України

Дніпропетровська
обл., м. Кривий
Ріг, вул. Коломойцівська, 25
м. Одеса, Отрада
пляж, 16/2

Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та
сільського господарства
України
Регіональне відділення
Фонду по Одеській та
Миколаївській областях

31237982 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства по відновленню основних
засобів «Академвторресурс» НАН України
20281076 Єдиний майновий комплекс колишнього
державного підприємства «Трансмаш»
33933233 Єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Чорноморський яхт-клуб»

м. Харків, майдан Національна академія
Фейєрбаха, 10
наук України
м. Київ, вул. Горь- Національна академія
кого, 68
наук України
м. Київ, вул. Гене- Національна академія
рала Наумова, 15 наук України

Національна академія
наук України

Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018
№ 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Додаток 5
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 23.12.2019 № 1459)
ПЕРЕЛІК
об’єктів соціально-культурного призначення,
що підлягають приватизації в 2019 році
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт
римувача
включено до переліку об’єктів,
Орган управління
або зберігача,
що підлягають приватизації
код за ЄДРПОУ
(назва, дата, номер)
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
Їдальня-магазин з обладнанням Вінницька обл., Козятинський ТОВ «Агромир і Ко», код Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за(7 одиниць)
р-н, с. Садове, вул. Ценза ЄДРПОУ 5527692
Фонду по Вінницькій твердження переліків об’єктів малої приватизації,
тральна, 6
та Хмельницькій об- що підлягають приватизації в 2019 році»
ластях
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Клуб школяра
Дніпропетровська обл.,
ПрАТ «ДТЕК ПавлоМіністерство енерге- Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про зам. Павлоград, вул. Можайградвугілля», код за
тики та вугільної про- твердження переліків об’єктів малої приватизації,
ського, 8Б
ЄДРПОУ 00178353
мисловості України
що підлягають приватизації в 2019 році»
Їдальня № 7 з майном у кількості Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Південний
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за6 одиниць
м. Кривий Ріг,вул. Перегірничо-збагачувальний Фонду по Дніпропетвердження переліків об’єктів малої приватизації,
яслівська
комбінат»,код за ЄДтровській, Запорізькій що підлягають приватизації в 2019 році»
РПОУ 00191000
та Кіровоградській
областях
Їдальня № 11 з майном у кількос- Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Південний
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про заті 4 одиниці
м. Кривий Ріг, проммайдан- гірничо-збагачувальний Фонду по Дніпропетвердження переліків об’єктів малої приватизації,
чик ПАТ «Південний гірничо- комбінат»,код за ЄДтровській, Запорізькій що підлягають приватизації в 2019 році»
збагачувальний комбінат»
РПОУ 00191000
та Кіровоградській
областях
Їдальня № 14 з майном у кількос- Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Південний
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про заті 1 одиниці
м. Кривий Ріг, вул. Широків- гірничо-збагачувальний Фонду по Дніпропетвердження переліків об’єктів малої приватизації,
ське шоссе, 166 Б
комбінат», код за ЄД- тровській, Запорізькій що підлягають приватизації в 2019 році»
РПОУ 00191000
та Кіровоградській
областях
Їдальня № 23 на 200 посадочних Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Південний
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про замісць з майном у кількості 16
м. Кривий Ріг
гірничо-збагачувальний Фонду по Дніпропетвердження переліків об’єктів малої приватизації,
одиниць
комбінат»,код за ЄДтровській, Запорізькій що підлягають приватизації в 2019 році»
РПОУ 00191000
та Кіровоградській
областях
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Назва об’єкта,
код за ЄДРПОУ

Їдальня з обладнанням

Адреса об’єкта

Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Орлова, 73

ПрАТ «Вовчанська взут- Регіональне відділення
тєва фабрика», код за Фонду по Харківській,
ЄДРПОУ 00308324
Донецькій та Луганській областях

Наказ Фонду від 11.11.2019 № 1099 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна
України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2019 році» (із змінами)
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4

відомості
приватизації

Продовження додатка 5
Назва об’єкта,
код за ЄДРПОУ

Назва балансоут
римувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Лазня

Лазня загальною площею 132,3
кв. м

Лазня

Харківська обл., Балаклійський р-н, смт. Савинці,
вул. Шкільна, 2

Відсутній

Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Старовірівка,
вул. 40 років Перемоги, 226 А

Відсутній

Наказ Фонду, яким об’єкт
включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації
(назва, дата, номер)

Орган управління
Регіональне відділення
Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській областях

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна
України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Регіональне відділення
Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській областях

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна
України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Регіональне відділення
Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській областях

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна
України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Харківська обл., Краснокутський р-н, смт. Костянтинівка, вул. Одноребрівська
(колишня Чапаєва), 67

Відсутній

Харківська обл., Харківський
р-н, селище Травневе,
вул. Фабрична, 12а

Відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській областях

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна
України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Нежитлові приміщення №№ 1-12 Харківська обл., Куп’янський
(приміщення їдальні з обладнан- р-н, с/рада Курилівська
ням) в літ. «Г» загальною площею
181,4 кв. м

Відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській областях

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна
України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Нежитлова будівля (спортивний м. Харків, вул. Немишлянкорпус) літ. «А-3» загальною пло- ська, 56-а
щею 4049,1 кв. м

Відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській областях

Наказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна
України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)»

Будинок культури

Дитячий оздоровчий табір «Лазурний»

Донецька область, Мангушський р-н, с. Юр’ївка,
вул. Набережна, 74

Державне комерційне
торгове підприємство
«Комбінат шкільного
харчування», код за
ЄДРПОУ 20314278 –
зберігач

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про заФонду по Харківській, твердження переліків об’єктів малої приватизації,
Донецькій та Луганщо підлягають приватизації в 2019 році»
ській областях

Клуб

Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка,
вул. Центральна, 4а

ПрАТ «Племінний завод Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за«Малинівка», код за
Фонду по Харківській, твердження переліків об’єктів малої приватизації,
ЄДРПОУ 00483501
Донецькій та Луганщо підлягають приватизації в 2019 році»
ській областях

Комплекс будівель і споруд
Волинська обл., Старовижів- Національний банк
Національний банк
бази відпочинку у складі: спальський р-н, с. Буцинь, Пісочне України, код за ЄДРПОУ України
ний корпус № 1 загальною
урочище,76
00032106
площею 52,7 кв. м; спальний
корпус № 2 загальною площею
50,5 кв. м; спальний корпус № 3
загальною площею 52,5 кв. м;
спальний корпус № 4 – модуль
загальною площею 252,7 кв. м;
адміністративно-побутовий
корпус № 5 загальною площею
294,1 кв. м; гараж-прохідна загальною площею 104,9 кв. м; господарське приміщення № 6 загальною
площею 51,5 кв. м; артезіанська
свердловина з насосною станцією
№ 8 загальною площею 4,8 кв. м;
водонапірна башня № 9 загальною
площею 1,8 кв. м; овочесховище № 10 загальною площею
29,9 кв. м; вбиральня № 11 загальною площею 7,2 кв. м

Наказ Фонду від 05.04.2019 № 332 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Миколаївська обл., Микола- АТ «Радсад», код за
ївський р-н, селище Радісний ЄДРПОУ 00413989
Сад, вул. Миру, 9В

Регіональне відділення
Фонду по Одеській
та Миколаївській областях

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна
України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році» (із
змінами)

Миколаївська обл., Микола- АТ «Радсад», код за
ївський р-н, селище Радісний ЄДРПОУ 00413989
Сад, вул. Миру, 7

Регіональне відділення
Фонду по Одеській
та Миколаївській областях

Наказ Фонду від 02.07.2019 № 644 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна
України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році» (із
змінами)

Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Cпальний корпус № 2 в дитячому Полтавська обл., Кременчуць- АТ «Полтаваобленероздоровчому таборі «Енергетик» кий р-н, с. Потоки, вул. Лісо- го», код за ЄДРПОУ
ва, 20А
00131819

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про заФонду по Полтавській твердження переліків об’єктів малої приватизації,
та Сумській областях що підлягають приватизації в 2019 році»

Cпальний корпус № 6 в дитячому Полтавська обл., Кременчуць- АТ «Полтаваобленероздоровчому таборі «Енергетик» кий р-н, с. Потоки, вул. Лісо- го», код за ЄДРПОУ
ва, 20Б
00131819

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про заФонду по Полтавській твердження переліків об’єктів малої приватизата Сумській областях ції, що підлягають приватизації в 2019 році»

Лазня

Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Крива Руда,
вул. Миру, 37

Їдальня

Полтавська обл., Шишацький ТОВ «Агропромислове
р-н, с. Яреськи, вул. Новаоб’єднання «Цукровик
торів, 24
Полтавщини», код за
ЄДРПОУ 30811110

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про заФонду по Полтавській твердження переліків об’єктів малої приватизації,
та Сумській областях що підлягають приватизації в 2019 році»

Будинок культури № 1

Сумська обл., Охтирський
район, с. Стара Іванівка,
вул. Решітька, 3а

Відсутній

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про заФонду по Полтавській твердження переліків об’єктів малої приватизації,
та Сумській областях що підлягають приватизації в 2019 році»

Літній будинок відпочинку

Сумська обл., Конотопський
р-н, с. Жолдаки, вул. Лісова, 38А

Відсутній

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про заФонду по Полтавській твердження переліків об’єктів малої приватизації,
та Сумській областях що підлягають приватизації в 2019 році»

ПСП «Селянська спілка Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.12.2018 № 1637 «Про за«Криворудська», код за Фонду по Полтавській твердження переліків об’єктів малої приватизації,
ЄДРПОУ 05423120
та Сумській областях що підлягають приватизації в 2019 році»

ДП «Виробниче
об’єднання
«Київприлад», код за
ЄДРПОУ 14309669

Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Кізомис,
вул. Набережна

Державне космічне
агентство України

Наказ Фонду від 01.03.2018 № 214 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році»

Херсонська філія
Міністерство інфраДержавного
структури України
підприємства
«Адміністрація морських
портів України»

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

30412929

Статутний
Державна
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
капітал, грн
частка, %
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»

м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17

23073489

АТ «Дніпровський машинобудівний завод»

ПрАТ «Іста-Центр»

7 405 886,00

51,0000

Регіональне відділення Фонду по
м. Києву

750,00

40,0000

Регіональне відділення Фонду по
м. Києву

Орган управління

ЗАТ «Спеціалізована акціонерна страхова
компанія «Спецексімстрах»

19358098

Спільне українсько-швейцарське підприємство у формі товариства з обмеженою
відповідальністю «Тема»

04685271

ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»

05808758

ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»

м. Львів, вул. Залізнична, 7

15 288 650,00

57,3890

Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

05777118

ПрАТ «Перемишлянський приладобудівний
завод «Модуль»

Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 72

6 028 600,00

24,7198

Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

05762281

ПрАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал»

Львівська обл., м. Дрогобич, м. Стебник,
вул. Дрогобицька, 127

59 647 000,00

6,3672

Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

19325532

ТОВ «Науково-виробничо-комерційне мале
підприємство «Боррікс»

Львівська обл., м. Борислав, пров. Губицький, 1

11,60

24,0517

Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

05797977

ПАТ «Оснастка»

Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25

73 705 270,00

50,0055

Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

30063363

ПрАТ «Полтавасадвинмаркет»

м. Полтава, вул. Половки, 62-а

5 574 600,00

99,9451

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

23050348

ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»

Сумська обл., м. Тростянець, пров. Гаївський, 2-б

3 208 000,00

48,0212

Регіональне відділення Фонду по
Полтавській та Сумській областях

35505132

ПрАТ «Мирогощанський аграрій»

м. Київ, вул. Колекторна, 30

Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Киівська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 5

4 064 151,00

25,0000

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща
Перша, вул. Шевченка, 1

400 000,00

м. Дніпро, вул. Будівельників, 34

35 652 250,00

м. Дніпро, вул. Курсантська, 30

128 171 000,00

39 241 043,00

75,7000

Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
35568570

ПАТ «Індустріальна скляна компанія»

м. Херсон, пров. Янтарний, 2

68 346 200,00

23,0000

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

30704866

ПрАТ «Виробництво «Технік»

Херсонська обл.,
м. Олешки, вул. Промислова, буд.1

3 214 900,00

28,0258

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

14312499

ПрАТ «Машинобудівний завод «Аметист»

Херсонська обл.,
м. Олешки, вул. Промислова, буд.1

7 957 700,00

49,5687

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

30634595

АТ «Україна туристична»

м. Київ, вул. Шовковична,
12, офіс 309

89 592 368,49

100,0000

Апарат Фонду

33348385

АТ «Київпассервіс»

м. Київ, вул. Нижній
Вал, 15а

195 963 000,00

99,9906

Апарат Фонду

30083966

ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»

м. Миколаїв, Каботажний
Узвіз, 18

62 513 200,00

99,9123

Апарат Фонду

20077482

ПрАТ «Українська енергозберігаюча сервісна м. Київ, вул. Січових
компанія»
Стрільців, 77, оф. 418

43 930 000,00

99,6585

Апарат Фонду

00306710

ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»

м. Херсон, Площа П. Дубинди, 1

35 996 860,00

76,7588

Апарат Фонду

32557330

ПрАТ «Державний науково-виробничий
м. Київ, вул. Бульварнокомплекс заготівлі і збереження аутологічної Кудрявська, 27
крові та її компонентів»

7 012 000,00

50,9983

Апарат Фонду

14078902

АТ «Харківський науково-дослідний
та проектно-конструкторський інститут
«Енергопроект»

504 700,00

50,0000

Апарат Фонду

14309913

ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання м. Одеса, вул. Ак. Гар«Оріон»
кавого, 6

1 441 640,00

50,0000

Апарат Фонду

33054220

ТОВ «Містечко інвалідів»

м. Київ, вул. Бориспільська, 40

12 048 630,00

50,0000

Апарат Фонду

00018201

АТ «Укрнафтопродукт»

м. Київ, бульв. Верховної
Ради, 34

36 652 947,00

50,0000

Апарат Фонду

00152230

ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»

Івано-Франківська обл.,
м. Надвірна, вул. Майданська, 5

3 280 252,00

26,0000

Апарат Фонду

16392628

АТ «Київський науково-дослідний та
проектно-конструкторський інститут
«Енергопроект»

м. Київ, просп. Перемоги, 4

993 106,00

25,0000

Апарат Фонду

00152388

ПАТ «Нафтопереробний комплекс –
Галичина»

Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82

8 706 749,50

25,0000

Апарат Фонду

23996806

ТОВ «Конотоп Компані»

Сумська обл., м. Конотоп,
4-й пров. вул. УспенськоТроїцької, 12

2 929 628,00

20,4519

Апарат Фонду

Республіка Болгарія,
14 100 (іноземм. Козлодуй 3321, Врана валюта – лв)
чанська обл., Муніципалітет Козлодуй

18,4397

Апарат Фонду

м. Житомир, вул. Промислова, 1/154

18 798 475,00

98,2853

Апарат Фонду

459 994,50

93,4363

Апарат Фонду

155 682 280,00

68,0095

Апарат Фонду

Іноземнe ТОВ «Інтерприборсервіс»
(Республіка
Болгарія)

м. Харків, Червонозаводський р-н, просп. Московський, 10/12

00206256

ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна»

00238180

ВАТ «Коломийський завод сільськогосподар- Івано-Франківська обл.,
ських машин»
м. Коломия, вул. Пушкіна, 6

00194122

АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий
комбінат»

м. Запоріжжя, шосе Південне, 15

Додаток 7
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 23.12.2019 № 1459)

30,0000

25,0000 + 1 акція

21,5524

ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів,
у тому числі тих, що передані в оренду, приватизацію яких розпочато в 2018 році
Код
за ЄДРПОУ

Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій
областях
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
14349640

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Літинський
автобусний парк»

Вінницька обл., смт Літин, вул. Сосонське шосе, 4

00692239

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Тульчинське
виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві»

Вінницька обл., Тульчинський р-н,
Регіональне відділення Фонду по Він
с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 81 ницькій та Хмельницькій областях

00693233

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Апостолівське
підприємство по племінній справі у тваринництві»

Міністерство інфраструктури України

Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, м. Апостолове, вул. Каманіна, 1

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарста України

00693227

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Софіївське
підприємство по племінній справі в тваринництві»

Дніпропетровська обл., Софіївський
р-н, с. Вакулове, вул. 40 років Перемоги, 2

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарста України

04605711

Державне підприємство «Проектний інститут
«Дніпродзержинськцивільпроект»

Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Запорізька, 20а

Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства

00700192

Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»

Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Рожеве

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
14313332

Регіональне відділення Фонду по
м. Києву

30370450

Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна
України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)

Додаток 6
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 23.12.2019 № 1459)

Код
за ЄДРПОУ

30,0000

ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»

Апарат Фонду
Оздоровчий табір «Фрегат»

27 800 000,00

21519858

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Будинок культури загальною пло- м. Київ, вул. Виборзька, 82
щею 960,8 м2
(літ. А)

Адреса об’єкта
м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39/41, офіс 701,
702, 706
м. Київ, вул. Кропивницького, 3

Державна
частка, %

Апарат Фонду

Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

Їдальня

Назва об’єкта

Статутний
капітал, грн

Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Готель

Продовження додатка 6
Код
за ЄДРПОУ

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рибне господарство «Галицький»

Івано-Франківська обл., Галицький
Державне агентство рибного госпор-н, м. Бурштин, вул. Л. Українки, 12 дарства України

14314682

ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»

м. Чернівці,
вул. Хотинська, 41

66 458 910,00

21,5239

Регіональне відділення Фонду по
Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях

25077191

Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики

Чернівецька обл., Сокирянський рай Регіональне відділення Фонду по
он, м. Новодністровськ
Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях

00306650

ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно»

м. Тернопіль,
вул. Текстильна, 18

48 709 520,00

25,0000

Регіональне відділення Фонду по
Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях

14311712

Державне підприємство «Український світлотехнічний інститут»

м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44 а

Регіональне відділення Фонду по
Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях

14044113

Єдиний майновий комплекс державного підприємства Тернопільське
державне авіційне підприємство «Універсал-Авіа»

м. Тернопіль, Підволочиське шосе,
аеропорт

Міністерство інфраструктури України

31782788

Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного
житлово-побутового підприємства «Житлосервіс»

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
20064284

ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів»

м. Київ, вул. М. Раскової, 15

6 616 900,00

100,0000

Регіональне відділення Фонду по
м. Києву

02308021

ПрАТ «Страхова компанія «Астарта»

м. Київ, вул. Тверська, 6

1 280 000,00

26,3102

Регіональне відділення Фонду по
м. Києву

13 січня 2020 року

Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1

№ 2 (1282)

Українська державна будівельна
корпорація «Укрбуд»

5

відомості
приватизації

Продовження додатка 7
Код
за ЄДРПОУ
31803446
24306494
00176259
00692386
05281529

01387828
33171824
13884006
22492239
23860359
21028008
24971375
00854995

21049938
02497967
00729646

00212630
00387298
08183514
22994509
23460862

20314278

14141394

16460790
37423350
05422987
30518866
21537419
13670251
25202325
30251613
36946596

33323245
31091889
01125614
00852909
32444638
00953042
20077743
14312789
05516406
35829997

00203625
35411469

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ліктрави»
Львівська обл., Мостиський р-н,
Міністерство розвитку економіки, торм. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 121 гівлі та сільського господарста України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівське»
Львівська обл., Яворівський р-н,
Міністерство розвитку економіки, торс. Висіч
гівлі та сільського господарста України
Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного підприєм- Волинська обл., м. Нововолинськ,
Міністерство енергетики та вугільної
ства «Волиньвугілля»
вул. Луцька,1
промисловості України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волинське
Волинська обл., Луцький р-н, смт Ро- Міністерство розвитку економіки, торобласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній кині, вул. Столбова, 2
гівлі та сільського господарста України
справі у тваринництві»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волинська
Волинська обл., м. Ковель, вул. Ва- Міністерство розвитку економіки, торстанція луківництва»
тутіна, 69
гівлі та сільського господарста України
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Енергомонтаж- м. Одеса, вул. Семінарська, 15а
Регіональне відділення Фонду по
ний поїзд № 754»
Одеській та Миколаївській областях
Державне підприємство «Регіональний дослідно-експериментальний Одеська обл., Біляївський р-н,
Регіональне відділення Фонду по
комплекс»
с.Паліївка
Одеській та Миколаївській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства ремонтном. Одеса, вул. Михайлівська, 13
Міністерство розвитку економіки, торбудівельної дільниці «Агрос»
гівлі та сільського господарста України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Південний
Одеська обл., м. Южне, вул. ІндуРегіональне відділення Фонду по
державний науково-виробничий центр «Прогрес»
стріальна, 8
Одеській та Миколаївській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр тесту- Одеська обл., Біляївський р-н, с. Не- Регіональне відділення Фонду по
вання мобільної техніки»
рубайське, вул. Зелена, 1
Одеській та Миколаївській областях
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства
м. Одеса, вул. Терешкової, 21
Українська державна будівельна кор«Нефон»
порація «Укрбуд»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК»
Одеська обл., Овідіопольський р-н, Державна служба України з питань
смт Авангард, вул. Базова, 21
регуляторної політики та розвитку підприємництва
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ПлемрепроМиколаївська обл., Миколаївський
Міністерство розвитку економіки, тордуктор «Степове»
р-н, с. Степове
гівлі та сільського господарста України
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
м. Полтава, вул. Сапіго, 1
Міністерство розвитку економіки, торінститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промислогівлі та сільського господарста України
вості «Полтавадіпром’ясомолпром»
Державне підприємство «Державний проектний інститут містобудуван- м. Полтава, вул. Гоголя, 25
Міністерство регіонального розвитку,
ня «Міськбудпроект» (м. Полтава)
будівництва та житлово-комунального
господарства
Єдиний майновий комплекс Державного насінницького сільськогоспо- Сумська обл., Конотопський р-н,
Міністерство розвитку економіки, тордарського підприємства «Вирівське»
с. Вирівка, вул. Шевченка, 2
гівлі та сільського господарста України
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Державне підприємство «Український державний інститут по проекту- м. Харків, просп. Московський, 151 Регіональне відділення Фонду по
ванню заводів важкого машинобудування»
Харківській, Донецькій та Луганській
областях
Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський
Харківська обл., Богодухівський р-н, Регіональне відділення Фонду по
учбово-курсовий комбінат»
с. Лозова
Харківській, Донецькій та Луганській
областях
Державне підприємство «Світанок»
Харківська обл., Балаклійський р-н, Міністерство розвитку економіки, торм. Балаклія, вул. Загородня, 7
гівлі та сільського господарста України
Державне підприємство «Благодатне»
Харківська обл., Зміївський р-н,
Міністерство розвитку економіки, торс. Благодатне, вул. Жовтнева, 16
гівлі та сільського господарста України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з сер- м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
Міністерство інфраструктури України
тифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов
процесу перевезень на залізничному транспорті»
Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден»
Донецька обл., м. Маріуполь, пр.
Міністерство інфраструктури України
Луніна, 42
Єдиний майновий комплекс державного комерційного торгового
Донецька обл., м. Мирноград, мікро- Регіональне відділення Фонду по
підприємства «Комбінат шкільного харчування»
район Молодіжний, 58
Харківській, Донецькій та Луганській
областях
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Державне підприємство «Державне науково-виробниче підприємство м. Херсон, вул. Богородицька (Чер- Регіональне відділення Фонду в Хер«Винконсервпроект»
вонофлотська), 124
сонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Проектний
м. Київ, вул. Межигірська, 83
Регіональне відділення Фонду по
інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»
м. Києву
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український
м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г
Регіональне відділення Фонду по
центр у сфері благоустрою»
м. Києву
Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного забезм. Київ, вул. Михайла Чалого, 3
Державне агентство автомобільних
печення та автоматики «Укрдорзв’язок»
доріг України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
м. Київ, вул. Саксаганського, 1
Міністерство розвитку економіки, торрезервний насіннєвий фонд України»
гівлі та сільського господарста України
Державне підприємство «Розрахунковий центр послуг»
м. Київ, просп. Возз’єднання, 15/17 Регіональне відділення Фонду по
м. Києву
Державне підприємство «Укрархбудінформ»
м. Київ, бул. Лесі Українки, 26
Регіональне відділення Фонду по
м. Києву
Державне підприємство «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38
Регіональне відділення Фонду по
виробів та конструкцій»
м. Києву
Державне підприємство «Науково-технічний центр оцінки відповідності м. Київ, вул. Віталія ШимановськоМіністерство регіонального розвитку,
у будівництві «Будцентр»
го, 2/1
будівництва та житлово-комунального
господарства
Державне підприємство «Центр будівельного та енергоефективного
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 Міністерство регіонального розвитку,
інжинірингу»
будівництва та житлово-комунального
господарства
Апарат Фонду
Державне підприємство «Вінницький завод «Кристал»
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21
Апарат Фонду
Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях»
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Героїв Міністерство інфраструктури України
Сталінграда, 36
Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавм. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1
Міністерство інфраструктури України
ство»
Державне підприємство «Іскра»
Харківська обл., Зміївський р-н,
Апарат Фонду
с. Велика Гомільша
Державне підприємство «Завод «Радіореле»
м. Харків, просп. Гагаріна, 181
Апарат Фонду
Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»
Харківська обл., Чугуївський р-н,
Апарат Фонду
смт Новопокровка, вул. ім. В.
Вєсіча,1
Державне підприємство «Укрекоресурси»
м. Київ, вул. Лобачевського, 23в
Кабінет Міністрів України
Державне підприємство «Електронмаш»
м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський
м. Львів, вул. Тернопільська, 10
Апарат Фонду
науково-дослідний і проектний інститут «ЛьвівбудмНДІпроект»
Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 Апарат Фонду
«Стратегія регіонального розвитку»
Єдиний майновий комплекс колишнього державного торговельного
м. Київ, вул. Аеродромна, 14
Апарат Фонду
підприємства «ГУДОК»
Запорізьке державне підприємство «Кремнійполімер»
Запорізька обл., м. Запоріжжя,
Міністерство регіонального розвитку,
вул. Теплична, 7
будівництва та житлово-комунального
господарства України
Державне підприємство «Український карантинний розсадник»
Київська обл., Києво-Святошинський Міністерство регіонального розвитку,
р-н, с. Мила, вул. Комарова, 2-В
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Додаток 10
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 23.12.2019 № 1459)
ПЕРЕЛІК
об’єктів соціально-культурного призначення, приватизацію яких розпочато в 2018 році
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
м. Дніпро, острів Файнберга, 11

Філія «Дніпропетровський річковий порт» ПАТ СК «Укррічфлот»,
код за ЄДРПОУ 24986218

База відпочинку «Сосновий бор»

Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, пров.
Лісний, 8

ПАТ «Дніпропетровський трубний Регіональне відділення Фонду по Днізавод», код за ЄДРПОУ 05393122 пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Дитяча дача «Сосенка»

Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, пров.
Лісний, 8а
Дніпропетровська обл., Криворізький
р-н, с. Кудашево

ПАТ «Дніпропетровський трубний Регіональне відділення Фонду по Днізавод», код за ЄДРПОУ 05393122 пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по Днізбагачувальний комбінат», код за пропетровській, Запорізькій та КіровоЄДРПОУ 00191000
градській областях

№ 2 (1282)

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Назва балансоутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Шаховий клуб

Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, площа Гірницької Слави, 4

ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат», код за
ЄДРПОУ 00191000
ПрАТ «Дніпровський металургійний завод», код за ЄДРПОУ
05393056

Сірководнева лікувальня літ. А-2 з підвалом
м. Дніпро, просп. Свободи, 2а
загальною площею 1269,8 м2, сходами літ. а,
входом в підвал літ. а’, кисневою літ. Б, ґанком
літ. б, огорожею № 1,2,8,9, підпірними стінками
№ 3,5,6, сходами № 4, мостінням літ. І загальною
площею 153,0 м2

Орган управління
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий)

Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, просп. Південний, 9

ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по Днізбагачувальний комбінат», код за пропетровській, Запорізькій та КіровоЄДРПОУ 00191000
градській областях

База відпочинку «Біла акація»

Кіровоградська обл., Петрівський
р-н, с. Іскрівка, вул. Соколівська, 15

ДП «УкрНДПРІ промтехнології»,
код за ЄДРПОУ 14310483

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України

Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Їдальня

Житомирська обл., Олевський р-н,
СТОВ «Радовель», код за
с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 21 ЄДРПОУ 05418780

Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Клуб з обладнанням

Черкаська обл., м. Тальне,
вул. Кар’єрна 1-а

ЗАТ «Тальнівський щебзавод»,
код за ЄДРПОУ 01375038

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській
областях

Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
База відпочинку «Гребенів» (два дерев’яні щитові Львівська обл, Сколівський р-н,
будиночки: літ. «3-1» площею 62,5 кв. м; літ.
с. Гребенів, вул. Шевченка, 155
«И-1» площею 62,8 кв. м)

ПрАТ «Автотранспортне підприємство «Західводбуд», код за
ЄДРПОУ 01034998

Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Побутовий комплекс

Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 282а

ПАТ «Одеснафтопродукт», код за Регіональне відділення Фонду
ЄДРПОУ 03482749
по Одеській та Миколаївській областях

Медпункт

Одеська обл., м. БілгородДністровський, ул. Кишинівська, 32

ПАТ «Завод «Тіра», код за
ЄДРПОУ 14309050

Регіональне відділення Фонду
по Одеській та Миколаївській областях

Южненська філія державного
підприємства «Адміністрація
морських портів України»
(Адміністрація морського порту
«Южний»), код за ЄДРПОУ
38728549

Міністерство інфраструктури України

Санаторій-профілакторій «Портовик»,
який складається з:
– комплексу загальною площею 4301, 4 м2;

Одеська обл., м. Южне,
вул. Приморська, 1

– спортивного комплексу

Одеська обл., м. Южне,
вул. Іванова, 1

Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Єдиний майновий комплекс державного підпри- м. Полтава, пров. Носова
ємства «Полтавський державний навчальноВіктора, 2
курсовий комбінат агропромислового комплексу»,
код за ЄДРПОУ 24567102

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарста України

Дитячий оздоровчий табір

Сумська обл., Шосткинський р-н,
ПрАТ «Шосткинський завод
с/р Собицька, «Малий бір» урочище, хімічних реактивів», код за
квартал № 2 (б/н)
ЄДРПОУ 05761264

Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

База відпочинку (58 об’єктів)

Сумська обл., Шосткинський р-н,
ПрАТ «Шосткинський завод
с/р Собицька, «Малий бір» урочище, хімічних реактивів», код за
квартал № 2 (б/н)
ЄДРПОУ 05761264

Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Лазне – пральний комбінат

Харківська обл., Краснокутський р-н, ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код Регіональне відділення Фонду по
с. Городнє, вул. Центральна, 5
за ЄДРПОУ 00412406
Харківській, Донецькій та Луганській
областях

Єдиний майновий комплекс бази відпочинку
«Росінка»

Харківська обл., Вовчанський р-н,
с. Бугаївка, вул. Росяна,1

Пансіонат «Блакитні озера»

Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове, ВАТ «Точмаш», код за ЄДРПОУ
вул. Соборна, 20/1
14300579

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській
областях

Клуб

Донецька обл., м. Торецьк, смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2-б

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській
областях

ТОВ фірма «Інстрок ЛТД», код за
ЄДРПОУ 14082591

ПрАТ «Курдюмівський завод
кислототривких виробів», код за
ЄДРПОУ 00293545

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України

Єдиний майновий комплекс дитячого оздоровчого Донецька обл., м. Святогірськ,
табору «Голубок»
вул. Івана Мазепи, 29

Підприємство «Владислава» Все- Регіональне відділення Фонду по
української організації інвалідів Харківській, Донецькій та Луганській
«Союз організацій інвалідів Укра- областях
їни», код за ЄДРПОУ 31083925

Дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег»

Донецька обл., Мангушський р-н,
смт Ялта, вул. Курортна, 17

ВАТ «Точмаш», код за ЄДРПОУ
14300579

Будинок культури

Луганська обл., Сватівський р-н,
с. Гончарівка, вул. Центральна, 62

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській
областях
Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській
областях

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Недіючий літній кінотеатр «Текстильник»

м. Херсон, селище Текстильне,
вул. 1-ша Текстильна, 1-а

ВАТ «Херсонський бавовняний
комбінат», код за ЄДРПОУ
00306710

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

Будівля профілакторію

м. Херсон, вул. Перекопська, 169

ВАТ «Херсонський консер
вний комбінат», код за ЄДРПОУ
05529567 – припинено

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

Сауна

м. Київ, вул. Академіка Білецького,
34, літера В

Єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого підприємства «Укртелефільм», код за
ЄДРПОУ 35524710

м. Київ, вул. Кирилівська, 160

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Філія «Холодокомбінат № 4» ПП Регіональне відділення Фонду по
«Рось», код за ЄДРПОУ 33370274 м. Києву

Апарат Фонду
Державний комітет телебачення
і радіомовлення України

Додаток 12
до наказу Фонду від 27.12.2018 № 1637
(у редакції наказу Фонду від 23.12.2019 № 1459)

Перелік
інших об’єктів, що підлягають приватизації в 2019 році
Код за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації
(назва, дата, номер)

Апарат Фонду
05468498

00190325

23395900

03799676

Орган управління

Їдальня

Санаторій-профілакторій

Продовження додатка 10

13692011

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
31565748

13686507

Єдиний майновий комплекс
державної установи «Український
дім фарфорово-фаянсової промисловості»

Київська обл., м. Ви- Міністерство розвитку екоНаказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення
шневе, вул. Святошин- номіки, торгівлі та сільського змін до наказу Фонду державного майна України від
ська, 29
господарства України
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс дер- м. Харків, вул. СумМіністерство розвитку екоНаказ Фонду від 20.11.2019 № 1140 «Про внесення
жавної установи «Державний інсти- ська, 1
номіки, торгівлі та сільського змін до наказу Фонду державного майна України від
тут праці та соціально-економічних
господарства України
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків
досліджень»
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс
м. Київ, бул. Дружби Міністерство розвитку екодержавного науково-дослідного
народів, 38
номіки, торгівлі та сільського
інституту інформатизації та модегосподарства України
лювання економіки
Мале підприємство «АНСЕРВ»
м. Київ, вул. Академіка Національна академія наук
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення
Кржижанівського, 3
України
змін до наказу Фонду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)
Мале підприємство «ЛІТМАШ»
м. Київ, бульв. ВерНаціональна академія наук
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення
надського, 34/1
України
змін до наказу Фонду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)
Дочірнє підприємство «Зварюваль- м. Київ, вул. БоженНаціональна академія наук
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення
ні технології» НТК «ІЕЗ ім. Є. О.
ка, 11
України
змін до наказу Фонду державного майна України від
Патона» НАН України
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)
Дочірнє підприємство «ФАЗА»
м. Київ, просп. НаНаціональна академія наук
Наказ Фонду від 23.12.2019 № 1459 «Про внесення
уки, 31
України
змін до наказу Фонду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)

13 січня 2020 року

6

відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ВІННИЦЬКІЙ та ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Управління забезпечення реалізації повноважень у ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

1 Державна служба сатисти- 02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області, вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельки України
ницький, 29000, тел. (0382) 79-54-64

реєстровий номер майна

Приміщення на 1-му поверсі адміністративної будівлі

2362894.1.АААДЕЖ341

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можливий
мета використання
ща, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
вул. Героїв Майдану, 36,
21,7
120 727,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса та архіву
м. Хмельницький, 29000
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій
області Регіонального відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

найменування

2070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 4, тел. (0562) 47-44-61
04760713, Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних
технологій та архітектури, 49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 8,
тел. (056) 744-28-59
3 Державна судова
34824364, Дніпропетровський окружний адміністративний суд,
адміністрація України м. Дніпро, вул Академіка Янгеля, 4, тел. (056) 720-98-48
4 Державне космічне 14308368, ДП ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова, м. Дніпро, вул. Кривоагентство України
різька, 1, тел. (0562) 34-39-04

Частина нежитлового
вбудованого приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення

5 Національна поліція
України
6 Державна фіскальна
служба України

Частина нежитлового
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення

40108866, Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, м. Дніпро, вул. Троїцька, 20а, тел. (056) 756-50-11
39394856, ГУ ДФС у Дніпропетровській області, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17а, тел. (056) 374-31-22

реєстровий номер
майна
Інформація відсутня

місцезнаходження

м. Дніпро, вул. Винниченка, 1
04760713.1ГНТГУО006 м. Дніпро, вул. Столярова, 8

Частина нежитлового
34824364.1.ЕЦФЯКВ520 м. Дніпро, вул. Академівбудованого приміщення
ка Янгеля, 4
Нежитлові вбудовані приРМЙЙМК1293
м. Дніпро, вул. Кривоміщення
різька, 20
Інформація відсутня
Інформація відсутня

м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 146
м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17а

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
3,0
38 052,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (питної води)
30,0

259 650,00

1 рік

Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для підприємницької діяльності

3,0

31 149,00

2 роки 11 місяців

154,7;
10,3;
9,8;
5,1
33,6

1 137 998,00

2 роки 364 дні

33,6

2 роки 11 місяців

85,0

697 170,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (кавовий автомат)
Інше використання нерухомого майна (виробництво хлібобулочної продукції); розміщення: офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного)
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету; складу;
торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення суб’єкта господарювання, що провадитьдіяльність у сфері права,бухгалтерського обліку та
оподаткування,надання інформаційних послуг
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Тел.: 744-34-54, 744-34-52.
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
Назва органу управління
з/п
1 Державна служба статистики України

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02360576.31.АААДЕЕ919 м. Запоріжжя, просп. Собор279,1
1 592 773,00
5 років
Інше використання нерухомого майна (надання
ний, 75
освітніх послуг, у тому числі кружкової діяльності, консультативних послуг)
38625593.2.ААААЕЛ115 м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65
1,0
5 045,0
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари

найменування

реєстровий номер майна

02360576, Головне управління статистики у Запорізькій області,
69002, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75, тел. (061) 787-50-52

Частина нежитлового приміщення № 26 (у складі приміщень з №
8 до № 29 включно другого поверху; частини приміщень № 1,№ 4
спільного користування (16,7 м2) 1-го поверху) будівлі (Літ. А-11)
2 Державна служба України 38625593, Головне управління державної служби України з надЧастина приміщення № 45 1-го поверху будівлі пожежного депо
з надзвичайних ситуацій звичайних ситуацій у Запорізькій області, 69002, м. Запоріжжя, вул. (Літ. А-4)
у Запорізькій області
Фортечна, 65, тел. (061) 787-94-00
3 Міністерство освіти і на- 02544135, Державний навчальний заклад «Багатопрофільний центр Нежитлові приміщення з № 9 до № 12 включно 1-го поверху адміні- 02544135.1.ОФЮУАД009 Запорізька обл., Токмацький р-н,
уки України
професійно-технічної освіти», 71717, Запорізька обл., Токмацький стративної будівлі (Літ. Є)
м. Молочанськ, вул. Центральна, 1
р-н, м. Молочанськ, вул. Центральна, 1, тел. (06178) 40-3-72

76,5

203 360,00

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
групи – 42,4 м2 та складу – 34,1 м2

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство охорони
здоров’я України

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

найменування

38435613, державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України», 25006, м. Кропивницький, вул. Тобілевича, 24, тел. (0522) 33-33-15

Нежитлові приміщення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
Кіровоградська обл., м. Світловодськ,
37,3
82 840,00
2 роки 11 місяців
Встановлення обладнання доочиски
вул. Городоцька, 41
питної води

реєстровий
номер майна
–

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській
області Регіонального відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ та ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти і
науки України
2 Міністерство освіти і
науки України
3 Національна поліція
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
34857824, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв,
тел. (034) 78-212-60
Відокремлений структурний підрозділ Коломийського політехнічного коледжу національного університету «ЛЬВІВСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА»
40108798, Головне управління Національної поліції в ІваноФранківській області, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка
Сахарова, 15, тел. (0342) 79-00-23

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою, грн
строк оренди
78601, Івано-Франківська обл., Косівський
85,7
609 756,00
2 роки 11 місяців
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
р-н, м. Косів, вул. Міцкевича, 2
станом на 30.11.2019
підакцизної групи, у навчальному закладі
місцезнаходження

Приміщення на 1-му поверсі будівлі
суспільно-побутового блоку

02071027.2. ЦВЖЧВА027

Частина нежитлового приміщення
1-го поверху будівлі навчального
корпусу
Частина горища адмінбудівлі

02071010.22. ШГСЦКВ002

78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия,
вул. Чехова, 20

170,0

1 205 300,00
станом на 30.11.2019

2 роки 11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі

–

Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ,
Б. Лепкого, 28

10,0

134 783,00
станом на 30.11.2019

2 роки 11 місяців

Розміщення обладнання оператора телекомунікацій

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, відділ орендних відносин, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ та ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

1

Міністерство інфраструк- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, Київська обл., Борис- Частина приміщення № 258 на 1-му поверсі будівлі пасажирського
тури України
пільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281-78-54
термінала «D» (інв. № 47578)

2

Державна служба спеціаль
ного зв’язку та захисту
інформації України
Міністерство оборони
України
Міністерство оборони
України
Державне агентство
рибного господарства
України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

20571874, ДП «Радіопередавальний центр», 07400, Київська обл., м. Бровари,
вул. О. Онікієнка, 6, тел. (068) 100-08-88

Один бокс гаража в будівлі гаража

22996218 , ДП «Київський військовий деревообробний завод», 08298, Київська
обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, тел. (044) 502-26-11
22996218, ДП «Київський військовий деревообробний завод», 08298, Київська
обл., м. Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, тел. (044) 502-26-11
25592421, ДП «Укрриба», 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а,
тел. (044) 486-07-91

Приміщення № 1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12 в
будівлі їдальні літ «Б» (інв. № 49)
Майданчик

20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54

Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D»
Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (лот 1)
Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (лот 2)
Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D»
Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (лот 1)
Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (лот 2)
Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (лот 3)
Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (лот 4)
Частина приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (лот 5)
Частина приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (лот 1)
Частина приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала
«D» (лот 2)
Частина приміщення № 297 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D»
Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала
«D»
Частина приміщення № 1 на 1-му поверсі пасажирського термінала
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (лот 1)
Частина приміщення № 1 на 1-му поверсі пасажирського термінала
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій (лот 2)
Приміщення № 183 на 1-му поверсі пасажирського термінала «F» з
швидкомонтуючих легких конструкцій

13 січня 2020 року

Гідротехнічні споруди Ставу № 2 «Польовий» (інв. № 199)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна за максимально
місцезнаходження
на пло- незалежною оцін- можливий
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
Київська обл., м. Бориспіль
30,0
2 896 232,00
10 років Розміщення пункту передпольотного обслуговування пасажирів

реєстровий номер
майна
–

20571874.1.КПСШГШ014 Київська обл., м. Бровари,
вул. О. Оникієнка, 6

63,2

203 200,00

5 років

Київська обл., смт Коцюбин63,0
ське, вул. Пономарьова, 17
–
Київська обл., м. Ірпінь, смт Ко500,0
цюбинське, вул. Пономарьова, 17
25592421.9.ААЕЖАГ467 Київська обл., Тетіївський р-н, в 18,33
межах земель Росішківської с/р
га

437 242,00

2 роки
364 дні
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
Аеропорт

553 488,00
476 510,70

225,0

20 484 745,00

5 років

150,0

13 656 497,00

5 років

150,0

13 656 497,00

5 років

30,0

2 806 300,00

5 років

2,0

187 085,00

2 роки

2,0

187 085,00

2 роки

2,0

187 085,00

2 роки

2,0

187 085,00

2 роки

2,0

187 085,00

2 роки

2,0

187 085,00

2 роки

2,0

187 085,00

2 роки

2,0

187 085,00

2 роки

2,0

187 085,00

2 роки

10,0

840 024,00

2 роки

10,0

840 024,00

2 роки

6,9

579 617,00

5 років

Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та
ремонт автомобілів
Розміщення магазину з правом продажу товарів підакцизної
групи
Розміщення торговельних об’єктів з продажу непродовольчих
товарів, алкогольних та тютюнових виробів
Розміщення рибного господарства
Розміщення закладу громадського харчування з правом продажу
продовольчих товарів, включаючи товари підакцизної групи
Розміщення закладу громадського харчування з правом продажу
продовольчих товарів, включаючи товари підакцизної групи
Розміщення закладу громадського харчування з правом продажу
продовольчих товарів, включаючи товари підакцизної групи
Розміщення магазину безмитної торгівлі, який також буде здійснювати видачу продукції пасажирам затриманих рейсів
Розміщення вендінгового автомата з продажу гарячих, холодних
напоїв та супутніх продовольчих товарів
Розміщення вендінгового автомата з продажу гарячих, холодних напоїв та супутніх продовольчих товарів
Розміщення вендінгового автомата з продажу гарячих, холодних напоїв та супутніх продовольчих товарів
Розміщення вендінгового автомата з продажу гарячих, холодних напоїв та супутніх продовольчих товарів
Розміщення вендінгового автомата з продажу гарячих, холодних напоїв та супутніх продовольчих товарів
Розміщення вендінгового автомата з продажу гарячих, холодних напоїв та супутніх продовольчих товарів
Розміщення вендінгового автомата з продажу гарячих, холодних напоїв та супутніх продовольчих товарів
Розміщення вендінгового автомата з продажу гарячих, холодних напоїв та супутніх продовольчих товарів
Розміщення вендінгового автомата з продажу гарячих, холодних напоїв та супутніх продовольчих товарів
Розміщення та експлуатація місць із сервісного обслуговування пасажирів
Розміщення та експлуатація місць із сервісного обслуговування пасажирів
Розміщення каси (центру сервісного обслуговування пасажирів та надання додаткових послуг)

№ 2 (1282)

7

відомості
приватизації

Продовження таблиці
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

22 Міністерство інфраструктури України
23 Міністерство інфраструктури України
24 Міністерство інфраструктури України
25 Міністерство інфраструктури України
26 Міністерство інфраструктури України
27 Міністерство інфраструктури України
28 Міністерство інфраструктури України
29 Міністерство інфраструктури України
30 Міністерство інфраструктури України
31 Міністерство інфраструктури України
32 Міністерство інфраструктури України
33 Міністерство інфраструктури України

20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069 , Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7 (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54
20572069, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7 (044) 281 78 54
20572069 , Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 08300,
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. (044) 281 78 54

Частина приміщення № 1 та частина приміщення № 68 на 1-му поверсі
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
Частина приміщення № 1 на 1-му поверсі пасажирського термінала «F»
з швидкомонтуючих легких конструкцій (лот 1)
Частина приміщення № 1 на 1-му поверсі пасажирського термінала «F»
з швидкомонтуючих легких конструкцій (лот 2)
Частина приміщення № 1 на 1-му поверсі пасажирського термінала «F»
з швидкомонтуючих легких конструкцій
Частина приміщення № 124 на 2-му поверсі пасажирського термінала
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
Частина приміщення № 1 та частина приміщення № 11 на 2-му поверсі
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
Частина приміщення № 68 на 1-му поверсі пасажирського термінала
«F» з швидкомонтуючих легких конструкцій
Приміщення № 146 на 1-му поверсі пасажирського термінала «F» з
швидкомонтуючих легких конструкцій
Приміщення № 38 на 2-му поверсі пасажирського термінала «F» з
швидкомонтуючих легких конструкцій
Приміщення № 47 на 2-му поверсі пасажирського термінала «F» з
швидкомонтуючих легких конструкцій
Приміщення № 48 на 2-му поверсі пасажирського термінала «F» з
швидкомонтуючих легких конструкцій
Приміщення № 95 на 2-му поверсі пасажирського термінала «F» з
швидкомонтуючих легких конструкцій

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна за максимально
місцезнаходження
на пло- незалежною оцін- можливий
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
Київська обл., м. Бориспіль,
6,4
537 616,00
5 років
Здійснення діяльності з обслуговування пасажирів
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
2,0
168 005,00
5 років
Встановлення вендінгового автомата з продажу напоїв та
Аеропорт
супутніх продовольчих товарів
Київська обл., м. Бориспіль,
2,0
168 005,00
5 років
Встановлення вендінгового автомата з продажу напоїв та
Аеропорт
супутніх продовольчих товарів
Київська обл., м. Бориспіль,
3,0
252 007,00
5 років
Встановлення вендінгового автомата з продажу напоїв та
Аеропорт
супутніх продовольчих товарів
Київська обл., м. Бориспіль,
4,0
336 010,00
5 років
Розміщення каси (центру сервісного обслуговування пасаАеропорт
жирів та надання додаткових послуг)
Київська обл., м. Бориспіль,
34,0
2 856 083,00
5 років
Здійснення діяльності з обслуговування пасажирів
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
13,6
1 022 346,00
5 років
Розміщення виробничого персоналу
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
14,0
1 052 415,00
5 років
Розміщення виробничого персоналу
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
24,7
1 766 054,00
5 років
Розміщення виробничого персоналу
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
30,9
2 209 355,00
5 років
Розміщення офіса
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
30,4
2 173 605,00
5 років
Розміщення офіса
Аеропорт
Київська обл., м. Бориспіль,
6,4
457 601,00
5 років
Розміщення виробничого (підсобного) приміщення
Аеропорт

реєстровий номер
майна
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу управління

1 Українська державна будівельна
корпорація «Укрбуд»
2 Українська державна будівельна
корпорація «Укрбуд»
3 Міністерство оборони України
4 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
31782788, Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Жит- Частина 1-го поверху адмінівул. Небесної Сотні,
43,93
233 190,00
2 роки 363 дні Надання побутових послуг населенню, використання площ спільного користуванлосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, м. Черкаси, тел. 64 -72-30
стративної будівлі
31/1, м. Черкаси
ня та інші види діяльності, які можливо здійснювати в офісних приміщеннях
31782788, Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Жит- Частина 1-го поверху адміні–
вул. Небесної Сотні,
210,4
1 066 000,00
2 роки 363 дні Розміщення громадської організації, використання площ спільного користування
лосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, м. Черкаси, тел. 64-72-30
стративної будівлі
31/1, м. Черкаси
та інші види діяльності, які можливо здійснювати в офісних приміщеннях
35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Надпільна, 222, м.
Частина приміщення сховища 33689922.6.ААААЕЖ252 вул. Надпільна, 222,
71,9
107 490,00
2 роки 364 дні Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автоЧеркаси, тел. (0472) 33-74-31
техніки літ. V-1
м. Черкаси
мобілів
00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний
Приміщення 4-го поверху
–
бульв. Шевченка,
30,4
146 300,00
2 роки 11 місяців Діяльність в офісних приміщеннях
інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 4-поверхової адмінбудівлі
205, м. Черкаси
205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер
майна
–

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів та пакет документів відповідно до п.1 ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою:
бульв. Шевченка, 205, кімн. 308, м. Черкаси, Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. У разі надходження двох і більше заяв на один
об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство
38716088, філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська
оборони України обл., с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел. (04646) 4-62-96

найменування
Підвальне приміщення будівлі
сховища № 710

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
33689922.36.ААААЕВ301 Чернігівська обл., Козелецький р-н,
100,0
47 500,00
2 роки 364 дні
Розміщення складського
с-ще Десна, вул. Ювілейна, 7
приміщення

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), Управління
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство
38076799, Львівська філія Концерну «Військторгсервіс», 79059, Будівля магазину
оборони України м. Львів, вул. Плугова, 12а, тел. (032) 253-24-64
№ 30

33689922.15.ФЯХВЦА012

Львівська обл., Яворівський р-н,
с. Старичі, вул. Шептицького, 17а

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можливий
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
154,7
143 700,00
2 роки 11 місяців
Розміщення: 75,6 м2 – торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів; 79,1 м2 –
станом на 31.08.2019
торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство енергетики
та вугільної промисловості

найменування

02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
43025, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 13, тел. (0332) 24-10-07
02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
43025, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 13, тел. (0332) 24-10-07
32402870, ДП «Регіональні електричні мережі», 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 85

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
–
43021, Волинська обл., м. Луцьк,
203,3
1 210 967,00
2 роки 11 місяців
вул. Ярощука, 30
02125102.1. ЮДКДОС006 43021, Волинська обл., м. Луцьк,
140,0
896 917,00
2 роки 364 дні
вул. Винниченка, 30а
32402870.2. УЦФИЧЦ019 45400, Волинська обл., м. Ново74,9
232 147,00
2 роки 364 дні
волинськ, вул. Луцька, 1в
реєстровий номер майна

Частина санаторіюпрофілакторію
Частина приміщення навчальнобібліотечного корпусу № 8
Частина будівлі ПС шахти № 4

місцезнаходження

мета використання
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, в навчальному закладі
Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта
оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний універ- Частина коридору (поз. 22 за планом) 1-го поверху бу- 02070832.1 ЯНУБФА – 071 Закарпатська обл., м. Ужгород,
5,0
42 099,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж тоі науки України
ситет», Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, тел. (0312) 61-33-21
дівлі літ. «А'» навчально-лабораторного корпусу літ «АА'»
вул. Університетська, 14
варів підакцизної групи, у навчальному закладі

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, Управління забезпечення реалізації
повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження
об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ОДЕСЬКІЙ та МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство інфраструктури України
4 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
місцезнаходження
на пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
04704790, ДП «Морський торговельний порт «Южний», Будівля складу зберігання генеральних вантажів ВРР-2
04704790.1.АААИБЕ448
Одеська обл., м. Южне, 2308,2 11 724 000,00
10 років Інше використання нерухомого майна (організація та експлуатація комплексу з
65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13
вул. Берегова, 13
виконання вантажно-навантажувальних робіт (перевалка)
04704790, ДП «Морський торговельний порт «Южний», Ємність приймальна, яка заглиблена на 250 м3
–
Одеська обл., м. Южне, 119,0
759 200,00
10 років Інше використання нерухомого майна (організація та експлуатація комплексу з
65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13
вул. Берегова, 13
виконання вантажно-навантажувальних робіт (перевалки)
04704790, ДП «Морський торговельний порт «Южний», Група інвентарних об’єктів: резервуар 3000 м3; резервуар 04704790.1.АААИБЕ639; 04704790.1.АААИБЕ427; Одеська обл., м. Южне, 5 268,2 9 960 100,00
10 років Інше використання нерухомого майна (організація та експлуатація вантажно65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13
3000 м3; будівля мазутонасосної; естакада мазутозливу;
04704790.1.АААИБЕ638; 04704790.1.АААИБЕ428; вул. Берегова, 13
навантажувальних робіт (перевалка) продукції хімічної та нафтопереробної
відкриті бетоновані площадки
04704790.1.АААИБЕ490
промисловості)
01127799, Національний університет «Одеська морська Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі на01127799.1.ТЦАТШО047
м. Одеса, вул. Дідріх17,42
303 900,00
2 роки
Розміщення відділення банку
академія», 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8
вчального корпусу № 3
сона, 13
11 місяців
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській
областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації»
від 11.12.2019 № 50 (1278) на стор. 3, інформацію щодо об’єкта оренди № з/п 1 вважати недійсною.
Управління забезпечення реалізації повноважень у МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство 08680537, Державне підприємство «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 83)»
юстиції України Миколаївська обл., Арбузинський р-н, смт Костянтинівка, вул. Володимирська, 1, тел. (05136) 2-29-63

найменування
Корпус № 9,
компресорна

реєстровий номер майна
8680537.1.АААКИБ895

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Миколаївська обл., Арбузинський р-н, смт Кос980,0
133 966,00
2 роки 364 дні
Здійснення виробничої діяльності, а саме: розміщентянтинівка, вул. Володимирська, 1
ня складу товарно-матеріальних цінностей
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Управління забезпечення реалізації повноважень
у Миколаївській області Регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-03-76, 47-04-11. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти і 02546884, Державний навчальний заклад «Полтавський центр професійно-технічної освіти»,
науки України
вул. Геннадія Біліченка, 27, с. Щербані, Полтавський р-н, Полтавська обл., тел. (0532) 59-84-22

найменування
Частина покрівлі на
даху гуртожитку

реєстровий
номер майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можливий
мета використання
ща, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
вул. Геннадія Біліченка, 27, с. Щербані,
10,0
22 000,00
2 роки 11 місяців
Встановлення телекомунікаційного обладПолтавський р-н, Полтавська обл.
нання (базова станція зв’язку)
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

№ 2 (1282)

13 січня 2020 року

8

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по РІВНЕНСЬКІЙ та ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Державна служба геології та надр України
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство освіти і
науки України
4 Міністерство інфраструктури України
5 Міністерство інфраструктури України

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

найменування

38078094, ДП «Українська геологічна компанія», 02088, м.Київ, пров.Геофізиків, 10, тел. (044)
564-87-26
38758107, філія «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», 33027, м. Рівне, вул.Відінська, 7, тел. (0362) 63-73-35
03071130, ДНЗ «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі», 33000,
м. Рівне, вул. Демянчука, 3а
38758107, філія «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 7, тел. (0362) 63-73-35
38758107, філія «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс», 33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 7, тел. (0362) 63-73-35

реєстровий номер майна

Частина приміщення 1-го поверху
Камерально-лабораторного корпусу
Тверде покриття (замощення) території
пункту відправки автобусів «Залізничний»
Частина навчально-виробничої майстерні

38078094.1.МЕХЖИЕ026

Тверде покриття (замощення) території
пункту відправки автобусів «Залізничний»
Тверде покриття (замощення) території
пункту відправки автобусів «Залізничний»

–

–
–

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
Рівненська обл., м. Рівне, вул.
66,0
145 679,00
Курчатова, 11
Рівненська обл., м. Рівне, вул.
10,0
32 400,00
Небесної сотні, 34
Рівненська обл., м. Рівне, вул.
210,1
368 901,00
С. Демянчука, 3а
Рівненська обл., м. Рівне, вул.
10,0
32 830,00
Небесної сотні, 34
Рівненська обл., м. Рівне, вул.
10,0
32 400,00
Небесної сотні, 34

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 5 місяців
Розміщення виробництва меблів
1 рік
2 роки
1 рік
1 рік

Розміщення тимчасової споруди (кіоску)
для роздрібної торгівлі продуктами харчування
Розміщення виробництва меблів
Розміщення тимчасової споруди (кіоску)
для роздрібної торгівлі продуктами харчування
Розміщення тимчасової споруди (кіоску)
для роздрібної торгівлі продуктами харчування

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше
заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Управління забезпечення реалізації повноважень у ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство енергетики
02968154, Державне підприємство «Житомирторф», 10008, м. Житомир, вул. Велика Нежитлове примі- 02968154.1.ИШЦЧЮШ001 м. Житомир, вул. Велика
22,1
81 900,00
2 роки 364 дні
Розміщення магазину-складу
та захисту довкілля України Бердичівська, 25, тел. (0412) 22-78-95
щення адмінбудівлі
Бердичівська, 25

№
з/п

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

Назва органу управління

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ та ЛУГАНСЬКІЙ областях
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу управління

1 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
2 Міністерство освіти і науки
України
3 Міністерство оборони
України
4 Міністерство охорони
здоров’я України
5 Міністерство оборони
України
6 Міністерство освіти і науки
України
7 Міністерство освіти і науки
України
8 Міністерство освіти і науки
України
9 Міністерство освіти і науки
України

найменування

00209740, ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 25, тел. (057) 700-01-23

Рампа приміщення № 1 (літ. Ж ') будівлі блоку складів
(літ. 1 Ж 1)

00493741, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44, тел. (057)
700-38-88
08494527, Державне підприємство Міністерства оборони України «Харківський
завод залізобетонних виробів», 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 220,
тел. (057) 761-31-05
38493324, Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України», 61070, м. Харків, Помірки, тел. (057)
315-00-07
08162096, Державне підприємство Міністерства оборони України «Харківська
контора матеріально-технічного забезпечення», 61064, м. Харків, вул. Цементна,
3, тел. (057) 370-38-63
23912896, Студентське містечко Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 61070, м. Харків, вул.
Чкалова, 1, тел. (057) 788-45-41
36309003, Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного
університету Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету,
84100, м. Слов'янськ, вул. Центральна, 27, тел. (06262) 2-89-39
02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 87555,
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, тел.: (0629) 33-34-16,
52-99-24
01565968, Краматорське вище професійне училище, 84333, Донецька обл., м.
Краматорськ, вул. Героїв України, 5, тел. (06264) 3-41-75

Нежитлове приміщення – кімн. № 25 на 1-му поверсі
4-поверхового навчального корпусу, інв. № 103289627,
103289628, літ «А-4», що є пам’яткою архітектури
Частина нежитлового приміщення – кімн. № 8 1-го поверху 3-поверхової будівлі ремонтного цеху, літ. «Л-3»

10 Міністерство освіти і науки 02542064, ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти», 84331,
України
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 62, тел. (06264) 7-00-23

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
00209740.9. ХМЖЦВЦ123 Донецька обл., Волновась- 1825,1
1 506 300,00
2 роки 11 місяців
кий р-н, смт Донське, вул.
Заводська, 53/014
Відсутній
м. Харків, просп. Москов36,8
339 900,00
2 роки 11 місяців
ський, 45

Розміщення виробництва сумішей для чорної металургії (інше використання майна)

08494527.36. ААААЕИ910 61017, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 220

Розміщення устаткування з переробки вторинної
cировини

реєстровий номер майна

80,0

144 000,00

2 роки 11 місяців

мета використання

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у закладі освіти

Нежитлова 2-поверхова будівля з підвалом (літ. за техпаспортом «А–2)

Відсутній

м. Харків, вул. Челюскінців, 3

656,9

2 819 700,00

1 рік

Нежитлове приміщення – кімн. № 11 1-го поверху
2-поверхової адміністративної будівлі (інв. № 083)

Відсутній

м. Харків, вул. Цементна, 3

11,1

57 200,00

1 рік

47,4

298 800,00

2 роки 11 місяців

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у закладі освіти

01132330.9. КАТГНП213 Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Центральна, 27
Частина нежитлового вбудованого приміщення вестибу- 02070812.7. БДДМУФ053 Донецька обл., м. Маріуля 1-го поверху будівлі навчального корпусу
поль, вул. Гугеля,10

5,1

26 700,00

1 рік

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у закладі освіти

2,0

14 200,00

2 роки 9 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає
продовольчі товари

Нежитлове вбудоване приміщення 1-го поверху учбового корпусу № 1

8,9

55 200,00

2 роки 11 місяців

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у закладі освіти

9,5

58 600,00

2 роки 11 місяців

Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у закладі освіти

Нежитлове приміщення, кімн. № 44, 1-го поверху гуртожитку № 12, літ. «А-9-10»

02066769.1. АААККЖ586 м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6б

Частина холу 2-го поверху будівлі учбового корпусу «Б»

Нежитлове вбудоване приміщення 1-го поверху учбового корпусу

02542975.1. ВІГТМО002

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв
України, 5
02542064.1. ШТНОНД002 84331, Донецька обл., м.
Краматорськ, вул. Ювілейна, 62

Розміщення установи, призначеної для тимчасового
або постійного перебування громадян похилого віку
та осіб з інвалідністю
Розміщення офіса

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та
Луганській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ
про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу управління

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

Міністерство освіти і науки 36235691, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Херсонський професійний ліцей зв’язку
України
та поліграфії», вул. І. Кулика, 147, м. Херсон, 73008, тел. (0552) 35-24-36

найменування
Частина будівлі літ. «Б»
та сарай літ. «В»

реєстровий номер майна
36235691.25.ОЕКОВФ092;
36235691.25.ОЕКОВФ094

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
73000, м. Херсон,
362,4;
678 522,0
2 роки 11 місяців
Друкування полігравул. Баку, 8
73,2
фічної продукції

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – Регіонального відділення Фонду по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України

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

найменування

02070944, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 01033, м. Київ,
вул. Володимирська, 60, тел./факс (044) 239-32-94
01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. Космонавта
Комарова, 1, тел. (044) 497-51-51, факс 408-30-27
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 01033, м.
Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 226-24-45, факс (044) 289-00-98

4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство освіти
і науки України
6 Міністерство освіти
і науки України
7 Міністерство освіти
і науки України
8 Національна служба
здоров’я України
9 Міністерство охорони
здоров’я України

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на цокольному поверсі в будівлі гуртожитку № 1
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення
на 1-му поверсі гуртожитку № 5
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення
(на 1-му поверсі Головного навчального корпусу –
об’єкта культурної спадщини національного значення)
00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, тел. (044) 527-82-42 факс (044) 257-71-55
(на 1-му поверсі гуртожитку № 7)
00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, тел. (044) 527-82-42 факс (044) 257-71-55
(на 1-му поверсі гуртожитку № 5)
00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення
03041, м. Київ, вул.Героїв Оборони, тел. (044) 527-82-42 факс (044) 257-71-55
(підвал будівлі гуртожитку № 6)
01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. Космонавта Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на 1-му поКомарова, 1, тел. (044) 497-51-51, 406-76-60; факс (044) 408-30-27
версі гуртожитку № 10)
42032422, Національна служба здоров’я України, 04073, м.Київ, просп. Степана Бан- Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення
дери, 19, тел.: (044) 221-07-36, 426-67-77
38831595, Державна установа «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я Украї- Нерухоме майно – нежитлове приміщення (2-й пони», 02166, м. Київ, вул. Братиславська , 5а, тел. 291-61-01
верх, корпус 1, будівля літ. «А»)

10 Міністерство внутрішніх справ України
11 Міністерство розвитку
громад та територій
України

25575285, Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, 01601,
м. Київ, вул. Володимирська, 15, тел. 273-53-57
02497720, Державне підприємство український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО», 01133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, тел.
(044) 285-63-38

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення
(на 1-му поверсі адміністративної будівлі)
Нерухоме майно – нежитлові приміщення (на 5-му
поверсі, літ. «А»)

12 Міністерство освіти
і науки України

02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 01601,
м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08

Нерухоме майно – нежитлові приміщення (2-й поверх
будівлі навчального корпусу, літ. «А»)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальвартість майна за максимально
на пло- незалежною оцінможливий
ща, м2
кою, грн
строк оренди
–
м. Київ, вул. Ломоно- 159,6
2 403 000,00
2 роки
сова, 35
станом на 31.10.2019 11 місяців
01132330.1КАТГНП028 м.Київ, вул. Борща34,4
660 000,00
2 роки
гівська, 193
станом на 31.08.2019 11 місяців
02070944.24. СЦЖГХР416 01033, м. Київ, вул.
4,0
110 290,00
2 роки
Володимирська, 60
станом на 31.10.2019 11 місяців

реєстровий номер майна

–
–
–
–
–
–

місцезнаходження

03022, м. Київ, вул.
3,0
Ломоносова, 67
03022, м. Київ, вул.
3,0
Ломоносова, 63
03022, м. Київ, вул.
3,0
Ломоносова, 65
03058, м. Київ, вул.
197,7
Миколи Голего, 7а
04073, м.Київ, просп. 2,0
Степана Бандери, 19
02166, м. Київ, вул.
15,2
Братиславська, 5а

25575285.12.ФПОФГИ030 04119, м. Київ, вул.
Сім’ї Хохлових,5
02497720.1.АААДДЛ215 м. Київ, бульв. Лесі
Українки, 26

–

м. Київ, вул. Пирогова, 9

1,0
365,6

235,8

59 680,00
станом на 31.10.2019
59 300,00
станом на 31.10.2019
49 500,00
станом на 31.10.2019
3 820 120,00
станом на 30.11.2019
40 430,00
станом на 31.10.2019
288 648,00
станом на 31.10.2019

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

21 650,00
станом на 30.09.2019
9 165 000,00
станом на 31.10.2019

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

5 842 650,00
станом на 30.11.2019

2 роки
11 місяців

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пошив та ремонт одягу)
Розміщення банкомата
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщення пральних машин)
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщення пральних машин)
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщення пральних машин)
Розміщення: 74,8 м2 – комп’ютерного клубу; 11,1 м2 – перукарні;
111,8 м2 – кафе, що не здійснює продажу товарів підакцизної групи
Розміщення термінала самообслуговування (банкомата)
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної
власності і провадить господарську діяльність з медичної практики з
погодинним використанням – 15 годин на місяць
Розміщення платіжного термінала
Розміщення громадської організації на площах, що не використовується
для провадження підприємницької діяльності, а саме розміщення дитячої спортивної школи з метою проведення безкоштовних тренувань дітей ветеранів учасників бойових дій та дітей з малозабезпечених родин
в неробочий час з 18.00 до 22.00 3 рази на тиждень (48 годин на місяць)
Розміщення їдальні без права продажу товарів підакцизної групи у навчальних закладах

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень фонду

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди державного майна
Орган, уповноважений управляти державним майном: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ
по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові вбудовані
приміщення загальною площею 355,01 м2 на 1-му поверсі виробничого корпусу (літ. А) за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19,
що перебувають на балансі державного підприємства «Державний фонд
геопросторових даних України».
Вартість об’єкта, визначена шляхом проведення незалежної оцінки на
31.10.2019, становить 1458381,00 грн без урахування ПДВ.

13 січня 2020 року

Стартова орендна плата, визначена згідно із Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 (із
змінами), становить без урахування ПДВ за базовий місяць розрахунку – листопад 2019 р. 7299,20 грн.
Гарантійний внесок у розмірі 43795,20 грн без урахування ПДВ становить шість стартових орендних плат. Реквізити рахунку та призначення
платежу для сплати гарантійного внеску: одержувач – РВ ФДМУ по Він
ницькій та Хмельницькій областях; код за ЄДРПОУ одержувача: 42964094;
р/р № UA388201720355219001000156369; МФО 820172; банк: ДКСУ м.
Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на
право оренди державного нерухомого майна загальною площею 355,01 м2
без ПДВ». Гарантійний внесок здійснюється шляхом перерахування коштів
на вказаний рахунок або шляхом надання банківської гарантії.
Основні умови конкурсу:
мета використання – розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи;
сплата гарантійного внеску у розмірі 43795,20 грн без урахування ПДВ,
що становить шість стартових орендних плат, яка здійснюється шляхом перерахування коштів на вказаний у інформації рахунок або шляхом надання
банківської гарантії; внесення переможцем конкурсу протягом 10 робочих
днів від дати укладення договору оренди орендної плати за 6 місяців;

внесення завдатку у розмірі орендної плати за базовий місяць оренди;
своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати (щомісяця до 15
числа);
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до умов договору оренди; дотримання санітарних норм та належних умов експлуатації
об’єкта оренди;
забезпечення збереження об’єкта оренди та забезпечення заходів
протипожежної безпеки об’єкта оренди; заборона приватизації об’єкта
оренди;
здійснення своєчасно за рахунок коштів орендаря та без права компенсації капітального, поточного та інших видів ремонту об’єкта оренди;
проведення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди з дозволу орендодавця, за згодою балансоутримувача і уповноваженого органу управління;
у разі припинення або розірвання договору:
поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок
власних коштів за згодою орендодавця, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а невід’ємні
поліпшення власністю держави;
поліпшення майна, зроблені орендарем баз згоди орендодавця, які
не можна відокремити без шкоди для майна, є власністю держави та їх
вартість компенсації не підлягають;
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відомості
приватизації

у разі приватизації відповідно до статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»: поліпшення орендованого
майна, здійсненні орендарем за рахунок власних коштів за згодою орендодавця, які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди, є власністю орендаря»;
страхування орендованого майна протягом 10 робочих днів після
укладення договору оренди;
строк оренди – 2 роки 364 дні; компенсація переможцем конкурсу витрат на оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку протягом 10 робочих днів
після укладення договору оренди. У разі порушення встановленого строку
для підписання договору оренди та повернення його переможцем конкурсу до орендодавця (5 робочих днів з дня отримання проекту договору),
сплачений гарантійний внесок не повертається. Гарантійний внесок протягом 7 робочих днів з дня укладення договору оренди повертається всім
учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний
внесок не повертається згідно з вимогами Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31.08.2011 № 906.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня строку їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір
орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов
конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії
такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі (якщо претендент вже подавав заяву про
оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу); документи, які передбачені наказом Фонду державного майна України від
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить
до державної власності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
01.03.2013 за № 346/22878 (із змінами); документи, які підтверджують
сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в
установленому порядку копії установчих документів; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа,
що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку. Документи
(крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах з
написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.
Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів – за 3 робочих
дні до проведення конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця – до
16.00).
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати, який не може бути
меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в інформації про
проведення конкурсу, подаються учасниками конкурсу в окремому конверті у день проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 через 10 календарних днів
після публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації»
у РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою:
21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, у актовій залі.
Телефон для довідок з питань проведення конкурсу (0432) 67-52-17.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про проведення конкурсів на право укладення
договору оренди державного майна



Адреса об’єкта
Об’єкт оренди,
оренди
площа (м2)
м. Дніпро,
Частина нежитловул. Жуковського, 6а вого вбудованого приміщення,
4,5 м2

Стартова орендна плата без ПДВ
за вересень 2019 року
1000,00 грн за умови використання: розміщення
суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральні машини самообслуговування – 1 шт.)

Основні умови конкурсу:
1. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані
санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію
у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до
заявника санкцій відповідно до законодавства).
2. Сплата гарантійного внеску у розмірі шести стартових орендних
плат – 6000,00 грн (без ПДВ) за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня)
до дати проведення конкурсу. Гарантійний внесок має бути перераховано
на розрахунковий рахунок, який отримується потенційним орендарем безпосередньо у регіональному відділенні за 4 календарних дні до кінцевого
строку прийняття пропозицій, призначення платежу: «Сплата гарантійного
внеску від учасника конкурсу з оренди м. Дніпро, вул. Жуковського, 6а».
3. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – вересень 2019 року, яка без урахування ПДВ
становить 1000,00 грн при орендній ставці 5 %, виходячи з ринкової
вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку, за умови обов’язкового
забезпечення виконання інших умов конкурсу. У подальшому орендна
плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції, яка вноситься
щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним.
4. Наявність відповідного коду згідно КВЕД до заявленої мети використання.
5. Строк дії договору оренди – 2 роки 364 дні. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови погодження
з органом управління.
6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
7. Об’єкт оренди підпадає під критерії заборони до приватизації.
8. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом місяця з моменту підписання договору оренди завдаток у розмірі
місячної базової орендної плати на відкритий розрахунковий рахунок
Державного казначейства за місцем реєстрації переможця конкурсу у
податковій інспекції.
9. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням:
розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральня самообслуговування).
10. Страхування орендованого майна протягом 10 днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза
безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балан
соутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно
поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору
майно було застрахованим.
11. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного
та інших видів ремонту орендованого майна.
12. Переможець конкурсу у 30-денний термін від дати укладення договору оренди зобов’язаний компенсувати витрати за виготовлення звіту
про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 12/7-317 від 06.11.2019 (із наданням підтвердних документів)
у випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна
не став переможцем конкурсу.
13. У разі припинення або розірвання договору повернення об’єкта
оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, та (або) відновити майно та (або) відшкодувати збитки
у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта з вини
орендаря.
14. Орендодавець має право (у т. ч. за ініціативою балансоутримувача)
вимагати розірвання договору за умови, якщо орендар: користується
майном не за призначенням; передає орендоване нерухоме майно (його
частину) у суборенду, укладає договори про сумісну діяльність, де внеском сторони є право на оренду орендованого за договором майна; не
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переглядає орендну плату в разі внесення змін до Методики розрахунку
орендної плати за держане майно та пропорції її розподілу, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786, яка
передбачає збільшення орендної плати; навмисно або з необережності
погіршує стан орендованого майна; не сплачує або несвоєчасно сплачує
орендну плату, або заборгованість за договором становить більше 3 місяців; не виконує зобов’язання щодо страхування орендованого майна;
не виконує зобов’язання щодо внесення завдатку; перешкоджає співробітникам орендодавця та /або балансоутримувача здійснювати перевірку
стану орендованого майна.
15. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця
конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
16. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає
орендодавцю підписаний орендарем та погоджений балансоутримувачем
проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього
строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
17. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
КМУ від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на
10-й календарний день після опублікування цієї інформації у газеті
«Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється з кроком 100,00 грн. від початкової плати торгів.



Адреса об’єкта
оренди
м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 57
гурт. № 5

Об’єкт оренди, плоСтартова орендна плата без ПДВ
ща (м2)
за серпень 2019 року
Частина нежитло- 500,00 грн за умови використання: розміщення
вого вбудованого суб’єкта господарювання, що здійснює
приміщення, 3,0 м2 побутове обслуговування населення (пральня
самообслуговування – 1 шт.)

За результатами вивчення попиту на передачу в оренду вищезазначеного майна надійшли заяви від ФОП Гаврилко Д. І. та ТОВ «МПС
Постірай-Ка!».
За результатом обговорення з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти державним майном, – Міністерства освіти і науки
України комісія визначила основні умови конкурсу:
1. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані
санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію
у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до
заявника санкцій відповідно до законодавства).
2. Сплата гарантійного внеску у розмірі шести стартових орендних
плат – 3000,00 грн (без ПДВ) за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня)
до дати проведення конкурсу. Гарантійний внесок має бути перераховано на розрахунковий рахунок, який отримується потенційним орендарем безпосередньо у регіональному відділенні за 4 календарних дні до
кінцевого строку приймання пропозицій, призначення платежу: «Сплата
гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди м. Дніпро, просп.
Гагаріна, 57 гурт. № 5».
3. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір
орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – серпень 2019 року, яка без урахування ПДВ становить 500,00 грн, при орендній ставці 5 %, виходячи з ринкової вартості
згідно зі звітом про незалежну оцінку, за умови обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції, яка вноситься щомісяця
до 15 числа місяця, наступного за звітним.
4. Наявність відповідного коду згідно КВЕД до заявленої мети використання.
5. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови погодження
з органом управління.
6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
7. Об’єкт оренди підпадає під критерії заборони до приватизації.
8. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом місяця з моменту підписання договору оренди завдаток у розмірі
місячної базової орендної плати на відкритий розрахунковий рахунок
Державного казначейства за місцем реєстрації переможця конкурсу у
податковій інспекції.
9. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням:
розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральня самообслуговування – 1 шт).
10. Страхування орендованого майна протягом 10 днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза
безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балан
соутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно
поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії цього договору майно було застрахованим.
11. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного
та інших видів ремонту орендованого майна.
12. Переможець конкурсу у 30-денний термін від дати укладення договору оренди зобов’язаний компенсувати витрати за виготовлення звіту
про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 12/7-289 від 10.10.2019 (із наданням підтвердних документів),
у випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна
не став переможцем конкурсу.
13. У разі припинення або розірвання договору повернення об’єкта
оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, та (або) відновити майно та (або) відшкодувати збитки
у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта з вини
орендаря.
14. Орендодавець має право (у т. ч. за ініціативою балансоутримувача)
вимагати розірвання договору за умови, якщо орендар: користується
майном не за призначенням; передає орендоване нерухоме майно (його
частину) у суборенду, укладає договори про сумісну діяльність, де внеском сторони є право на оренду орендованого за договором майна; не
переглядає орендну плату в разі внесення змін до Методики розрахунку
орендної плати за держане майно та пропорції її розподілу, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786, яка
передбачає збільшення орендної плати; навмисно або з необережності
погіршує стан орендованого майна; не сплачує або несвоєчасно сплачує
орендну плату, або заборгованість за договором становить більше 3 місяців; не виконує зобов’язання щодо страхування орендованого майна;
не виконує зобов’язання щодо внесення завдатку; перешкоджає співробітникам орендодавця та /або балансоутримувача здійснювати перевірку
стану орендованого майна.
15. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця
конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
16. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає
орендодавцю підписаний орендарем та погоджений балансоутримувачем
проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього
строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
17. У разі укладання договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
КМУ від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на
10-й календарний день після опублікування цієї інформації у газеті
«Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається
переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється з кроком 100,00 грн від початкової
плати торгів.



Адреса об’єкта оренди
м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 59
гурт. № 4

Об’єкт оренди,
Стартова орендна плата без ПДВ
площа (м2)
за серпень 2019 року
Частина нежитлового 500,00 грн за умови використання: розміщення
вбудованого приміщен- суб’єкта господарювання, що здійснює
ня, 3,0 м2
побутове обслуговування населення (пральня
самообслуговування – 1 шт.)

За результатами вивчення попиту на передачу в оренду вищезазначеного майна надійшли заяви від ФОП Гаврилко Д. І. та ТОВ «МПС
Постірай-Ка!».
За результатом обговорення, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти державним майном, – Міністерства освіти і науки
України, комісія визначила основні умови конкурсу:
1. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані
санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію
у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до
заявника санкцій відповідно до законодавства).
2. Сплата гарантійного внеску у розмірі шести стартових орендних
плат – 3000,00 грн (без ПДВ) за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня)
до дати проведення конкурсу. Гарантійний внесок має бути перераховано на розрахунковий рахунок, який отримується потенційним орендарем безпосередньо у регіональному відділенні за 4 календарних дні до
кінцевого строку прийняття пропозицій, призначення платежу: «Сплата
гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди м. Дніпро, просп.
Гагаріна, 59 гурт. № 4».
3. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір
орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – серпень 2019 року, яка без урахування ПДВ становить 500,00 грн, при орендній ставці 5 %, виходячи з ринкової вартості
згідно зі звітом про незалежну оцінку, за умови обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції, яка вноситься щомісяця
до 15 числа місяця, наступного за звітним.
4. Наявність відповідного коду згідно КВЕД до заявленої мети використання.
5. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови погодження
з органом управління.
6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
7. Об’єкт оренди підпадає під критерії заборони до приватизації.
8. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом місяця з моменту підписання договору оренди завдаток у розмірі
місячної базової орендної плати на відкритий розрахунковий рахунок
Державного казначейства за місцем реєстрації переможця конкурсу у
податковій інспекції.
9. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням:
розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральня самообслуговування).
10. Страхування орендованого майна протягом 10 днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза
безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балан
соутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно
поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії цього договору майно було застрахованим.
11. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного
та інших видів ремонту орендованого майна.
12. Переможець конкурсу у 30-денний термін від дати укладення договору оренди зобов’язаний компенсувати витрати за виготовлення звіту
про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 12/7-290 від 10.10.2019 (із наданням підтвердних документів),
у випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна
не став переможцем конкурсу.
13. У разі припинення або розірвання договору повернення об’єкта
оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, та (або) відновити майно та (або) відшкодувати збитки
у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта з вини
орендаря.
14. Орендодавець має право (у т. ч. за ініціативою балансоутримувача)
вимагати розірвання договору за умови, якщо орендар: користується
майном не за призначенням; передає орендоване нерухоме майно (його
частину) у суборенду, укладає договори про сумісну діяльність, де внеском сторони є право на оренду орендованого за договором майна; не
переглядає орендну плату в разі внесення змін до Методики розрахунку
орендної плати за держане майно та пропорції її розподілу, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786, яка
передбачає збільшення орендної плати; навмисно або з необережності
погіршує стан орендованого майна; не сплачує або несвоєчасно сплачує
орендну плату, або заборгованість за договором становить більше 3 місяців; не виконує зобов’язання щодо страхування орендованого майна;
не виконує зобов’язання щодо внесення завдатку; перешкоджає співробітникам орендодавця та /або балансоутримувача здійснювати перевірку
стану орендованого майна.
15. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця
конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
16. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає
орендодавцю підписаний орендарем та погоджений балансоутримувачем
проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього
строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
17. У разі укладання договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
КМУ від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на
10-й календарний день після опублікування цієї інформації у газеті
«Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається
переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється з кроком 100,00 грн від початкової
плати торгів.



Адреса об’єкта
Об’єкт оренди,
Стартова орендна плата без ПДВ
оренди
площа (м2)
за вересень 2019 року
м. Дніпро, вул. Мос- Частина нежитло- 1000,00 грн за умови використання: розміщення
саковського, 13г
вого вбудованого суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
приміщення, 4,0 м2 обслуговування населення (пральні машини
самообслуговування – 2 шт.)

За результатами вивчення попиту на передачу в оренду вищезазначеного майна надійшли заяви від ФОП Мудрак В. В., ТОВ «МПС ПостірайКа!» та ФОП Малієнко В. С.
За результатом обговорення, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти державним майном, – Міністерства освіти і науки
України, комісія визначила основні умови конкурсу:
1. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані
санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію
у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до
заявника санкцій відповідно до законодавства).
2. Сплата гарантійного внеску у розмірі шести стартових орендних плат – 6000,00 грн (без ПДВ) за 3 робочих дні (до 16.00 останнього
дня) до дати проведення конкурсу. Гарантійний внесок має бути перераховано на розрахунковий рахунок, який отримується потенційним
орендарем безпосередньо у регіональному відділенні за 4 календарних
дні до кінцевого строку прийняття пропозицій, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди м. Дніпро,
вул. Моссаковського,13г».
3. Основним критерієм визначення переможця є максимальний роз-
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мір орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – вересень 2019 року, яка без урахування ПДВ
становить 1000,00 грн, при орендній ставці 5 %, виходячи з ринкової
вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку, за умови обов’язкового
забезпечення виконання інших умов конкурсу. У подальшому орендна
плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції, яка вноситься
щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним.
4. Наявність відповідного коду згідно КВЕД до заявленої мети використання.
5. Строк дії договору оренди – 2 роки 364 дні. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови погодження
з органом управління.
6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
7. Об’єкт оренди підпадає під критерії заборони до приватизації.
8. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом місяця з моменту підписання договору оренди завдаток у розмірі
місячної базової орендної плати на відкритий розрахунковий рахунок
Державного казначейства за місцем реєстрації переможця конкурсу у
податковій інспекції.
9. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням:
розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральня самообслуговування).
10. Страхування орендованого майна протягом 10 днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза
безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балан
соутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно
поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії цього договору майно було застрахованим.
11. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного
та інших видів ремонту орендованого майна.
12. Переможець конкурсу у 30-денний термін від дати укладення договору оренди зобов’язаний компенсувати витрати за виготовлення звіту
про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 12/7-318 від 06.11.2019 (із наданням підтвердних документів),
у випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна
не став переможцем конкурсу.
13. У разі припинення або розірвання договору повернення об’єкта
оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, та (або) відновити майно та (або) відшкодувати збитки
у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта з вини
орендаря.
14. Орендодавець має право (у т. ч. за ініціативою балансоутримувача)
вимагати розірвання договору за умови, якщо орендар: користується
майном не за призначенням; передає орендоване нерухоме майно (його
частину) у суборенду, укладає договори про сумісну діяльність, де внеском сторони є право на оренду орендованого за договором майна; не
переглядає орендну плату в разі внесення змін до Методики розрахунку
орендної плати за держане майно та пропорції її розподілу, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786, яка
передбачає збільшення орендної плати; навмисно або з необережності
погіршує стан орендованого майна; не сплачує або несвоєчасно сплачує
орендну плату, або заборгованість за договором становить більше 3 місяців; не виконує зобов’язання щодо страхування орендованого майна;
не виконує зобов’язання щодо внесення завдатку; перешкоджає співробітникам орендодавця та /або балансоутримувача здійснювати перевірку
стану орендованого майна.
15. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця
конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
16. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає
орендодавцю підписаний орендарем та погоджений балансоутримувачем
проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього
строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
17. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
КМУ від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на
10-й календарний день після опублікування цієї інформації у газеті
«Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається
переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється з кроком 100,00 грн від початкової
плати торгів.

 Адреса об’єкта
оренди
м. Дніпро,
вул. Моссаковського, 13а

Об’єкт оренди,
площа (м2)
Частина нежитлового вбудованого
приміщення, 7,0 м2

Стартова орендна плата без ПДВ за вересень 2019 року
1000,00 грн за умови використання: розміщення суб’єкта
господарювання, що здійснює побутове обслуговування
населення (пральні машини самообслуговування – 3 шт.)

За результатами вивчення попиту на передачу в оренду вищезазначеного майна надійшли заяви від ФОП Мудрак В. В., ТОВ «МПС ПостірайКа!» та ФОП Малієнко В. С.
За результатом обговорення, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти державним майном, – Міністерства освіти і науки
України, комісія визначила основні умови конкурсу:
1. У конкурсі не можуть брати участь особи, щодо яких були застосовані
санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію
у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до
заявника санкцій відповідно до законодавства).
2. Сплата гарантійного внеску у розмірі шести стартових орендних плат – 6000,00 грн (без ПДВ) за 3 робочих дні (до 16.00 останнього
дня) до дати проведення конкурсу. Гарантійний внесок має бути перераховано на розрахунковий рахунок, який отримується потенційним
орендарем безпосередньо у регіональному відділенні за 4 календарних
дні до кінцевого строку прийняття пропозицій, призначення платежу:
«Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди м. Дніпро,
вул. Моссаковського,13а».
3. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць оренди – серпень 2019 року, яка без урахування ПДВ становить
1000,00 грн, при орендній ставці 5%, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку, за умови обов’язкового забезпечення
виконання інших умов конкурсу. У подальшому орендна плата підлягає
коригуванню на щомісячні індекси інфляції, яка вноситься щомісяця до
15 числа місяця, наступного за звітним.
4. Наявність відповідного коду згідно КВЕД до заявленої мети використання.
5. Строк дії договору оренди – 2 роки 364 дні. Подальше продовження строку дії договору оренди буде здійснюватися за умови погодження
з органом управління.
6. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
7. Об’єкт оренди підпадає під критерії заборони до приватизації.
8. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом місяця з моменту підписання договору оренди завдаток у розмірі
місячної базової орендної плати на відкритий розрахунковий рахунок
Державного казначейства за місцем реєстрації переможця конкурсу у
податковій інспекції.
9. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням:
розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральня самообслуговування).
10. Страхування орендованого майна протягом 10 днів з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза
безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балан
соутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно
поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії цього договору майно було застрахованим.
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11. Своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного
та інших видів ремонту орендованого майна.
12. Переможець конкурсу у 30-денний термін від дати укладення договору оренди зобов’язаний компенсувати витрати за виготовлення звіту
про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки
майна № 12/7-319 від 06.11.2019 (із наданням підтвердних документів),
у випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна
не став переможцем конкурсу.
13. У разі припинення або розірвання договору повернення об’єкта
оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, та (або) відновити майно та (або) відшкодувати збитки
у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта з вини
орендаря.
14. Орендодавець має право (у т. ч. за ініціативою балансоутримувача)
вимагати розірвання договору за умови, якщо орендар: користується
майном не за призначенням; передає орендоване нерухоме майно (його
частину) у суборенду, укладає договори про сумісну діяльність, де внеском сторони є право на оренду орендованого за договором майна; не
переглядає орендну плату в разі внесення змін до Методики розрахунку
орендної плати за держане майно та пропорції її розподілу, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786, яка
передбачає збільшення орендної плати; навмисно або з необережності
погіршує стан орендованого майна; не сплачує або несвоєчасно сплачує
орендну плату, або заборгованість за договором становить більше 3 місяців; не виконує зобов’язання щодо страхування орендованого майна;
не виконує зобов’язання щодо внесення завдатку; перешкоджає співробітникам орендодавця та /або балансоутримувача здійснювати перевірку
стану орендованого майна.
15. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця
конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
16. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає
орендодавцю підписаний орендарем та погоджений балансоутримувачем
проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього
строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
17. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця
конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою
КМУ від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону буде проведено об 11.00 на
10-й календарний день після опублікування цієї інформації у газеті
«Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається
переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється з кроком 100,00 грн від початкової
плати торгів.
Конкурси проводяться відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ
від 31.08.2011 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності» від
15.02.2013 № 201 зі змінами.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд конкурсної комісії матеріали відповідно до пункту 7 постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна» від 31.08.2011 № 906. Документи (крім пропозиції щодо розміру
орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно
до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах
з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із
зазначенням назви претендента та об’єкта оренди (адреса, площа, назва
балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в
якому опублікована інформація про об’єкт оренди. Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів не більш як три робочих дні до дати
проведення конкурсу. Допущені до участі у конкурсі учасники конкурсу
або їх уповноважені особи подають на відкритому засіданні конкурсної
комісії, в запечатаному непрозорому конверті конкурсні пропозиції щодо
орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в інформації про проведення конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу
завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу. Пропозиції
приймаються за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6. За додатковою
інформацією звертатись за тел.: (056) 744-34-52; 744-11-54

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях проведення конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна
 Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею
864,2 м2, а саме: № 2-12, 17, 18 площею 791,6 м2 на першому поверсі та № 21-23 площею 72,6 м2 антресоль в будівлі ЕВМ, інструментальної дільниці літ. «У-1» за адресою: м. Львів, вул. Личаківська,
152, що перебувають на балансі Філії Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний ремонтний завод».
Орган управління: Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням:
надання побутових послуг населенню (ремонт побутової техніки).
2. Початковий розмір орендної плати становить 9399,67 грн без
ПДВ за базовий місяць оренди – листопад 2019 року, виходячи із вартості майна – 2238000,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну
оцінку майна станом на 30.09.2019 (орендна ставка: 5 %).
3. Сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906). Розмір
гарантійного внеску становить 56398,02 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях; код за ЄДРПОУ одержувача 42899921; рахунок
UA868201720355269001000157855 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу:
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного
нерухомого майна загальною площею 864,2 м2».
4. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – листопад 2019 року порівняно зі стартовим.
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним
сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балан
соутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб.
7. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
8. Строк оренди – 5 років.
9. Страхування орендованого майна протягом 10 робочих днів з дати
укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза
безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балан
соутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
10. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з ба
лансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на
землю та надання комунальних послуг орендарю.
11. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
12. Сплата платником коштів за виготовлення звіту про незалежну
оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 298/19
від 30.10.2019. У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди дер-

жавного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику
(ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови надання
підтвердних документів).
13. У конкурсі не можуть приймати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати
інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).
14. Забезпечити переможцем конкурсу нотаріальне посвідчення договору (в тому числі договорів про внесення змін до договору) за рахунок своїх коштів.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 12-й календарний день після
дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
в РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 4).
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 4. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні
до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії
такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про
конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов
конкурсу, та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати,
пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса,телефон),
розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованостей за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента
(за наявності).
При цьому, на конверті зазначаються назва, площа та місцезнахо
дження об’єкта.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3, РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (каб. 5),
у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного
майна РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (каб.
25) або за тел. (032) 261-62-04.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про підсумки конкурсу на право оренди державного
нерухомого майна, що відбувся 13.12.2019
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого
майна – частини вбудованого нежитлового приміщення № 49 площею
32,0 м2 на першому поверсі за адресою: Львівська обл., м. Миколаїв,
бульв. Проектний, 1, що перебуває на балансі Миколаївської районної
державної адміністраціїі Львівської області, переможець конкурсу – ФОП
Фіялкович Н. В.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Біла Церква про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Біла
Церква, поштова адреса: 09117, м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1 (фактичне розташування: м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1).
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення площею 280,13 м2 в будівлі (інв. № 33) за адресою: Київська обл.,
м. Біла Церква, військове містечко № 74; нежитлове приміщення площею 133,5 м2 в будівлі (інв. № 35) за адресою: Київська обл., м. Біла
Церква, військове містечко № 74.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.07.2019 на нежитлові приміщення загальною площею 413,63 м2 становить 581 720,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати нежитлових приміщень загальною площею 413,63 м2 становить 7 271,50 грн (без ПДВ)
за базовий місяць оренди – липень 2019 року за умови використання
відповідно постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» під розміщення: нежитлове приміщення площею 280,13 м2 в будівлі (інв. № 33) за
адресою: Київська обл., м. Біла Церква, військове містечко № 74 – розведення свійських тварин та птиці; нежитлове приміщення площею 133,5 м2
в будівлі (інв. № 35) за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, військове
містечко № 74 – розведення свійських тварин та птиці.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної
плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання
договору оренди; своєчасна (не пізніше 15 числа наступного за звітним)
і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції;
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати
орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку
під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання
капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти
без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця
на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне
використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов
договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб. Для всіх учасників: додаткові пропозиції
щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2
наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу
про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається
в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по
оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20
(двадцяти) календарних днів з дати опублікування цієї інформації
за адресою: 09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярмаркова,
телефони: (04563) 5-30-00, 5-30-10.
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IНФОРМАЦIЯ
військової частини А2798 м. Рівне (с. Дуби) про проведення
конкурсу на право оренди нерухомого військового майна
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення загальною площею
93,0 м2 в будівлі, інв. № 17 (магазину) військового містечка № 45.
Будівля побудована в 1971 році. Стан приміщень – задовільний.
Місцезнаходження об’єкта оренди: 33000, Рівненська обл., Рівненський район, с. Дуби, військова частина А2798.
Балансоутримувач: військова частина А2798.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 30.11.2019 становить 123 300,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць –
листопад 2019 року): при рекомендованому використанні об’єкта з
метою розміщення непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових
виробів орендна ставка 18 %) становить 437,52 грн без ПДВ; розміщення
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, – орендна ставка 8 % становить 627,55 грн без ПДВ.
Основні умови конкурсу для об’єкта:
1. Найбільший розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта порівняно з початковим розміром орендної плати.
2. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 1 числа поточного
місяця).
3. Належне утримання та використання об’єкта оренди.
4. Компенсація земельного податку на землю під об’єктом оренди,
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних
коштів.
5. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням задатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
6. Компенсація витрат на виготовлення експертної оцінки.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.00 по завершенні 20 календарних
днів після опублікування цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» в військовій частині А2798 за адресою: 33000, Рівненська
обл., Рівненський р-н, с. Дуби.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної
комiсiї:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду
державного майна України вiд 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору
оренди майна, що належить до державної власності» (крім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2
Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договору оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241;
конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй сплати орендної плати (завдаток, гарантiя тощо),
додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.
Телефон для довідок (0362) 67-10-17, електронн а адреса:
galajjchuk9@i.ua.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Хмельницький про проведення конкурсів
на право оренди нерухомого військового майна
Назва i місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ
м. Хмельницький, адреса: 29006, м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення загальною площею 11,5 м2 в будівлі № 107 у військовому містечку
№ 7 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної
Сотні, 49, що перебуває на балансі КЕВ м. Хмельницький.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог
чинного законодавства, становить 561,11 грн (без ПДВ) за базовий
місяць оренди – листопад 2019 року.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна з
метою розміщення: адвокатського бюро (11,5 м2); компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у звіті про незалежну
оцінку, на користь балансоутримувача; виконання ремонту орендованого
майна за власний рахунок орендаря; компенсація витрат за виконання
незалежної оцінки майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів
з постачальними органiзацiями; дотримання вимог експлуатації об’єкта,
заборона суборенди; своєчасна орендна плата до 15 числа місяця, наступного за звітним; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної
плати внесенням завдатку в розмiрi, не меншому ніж одна місячна орендна
плата; термін дії договору оренди – 35 (тридцять п’ять) місяців. Основним
критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати
та обов’язкове забезпечення виконання інших умов конкурсу.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення загальною площею 64,0 м2 в будівлі № 50 у військовому містечку
№ 2 за адресою: Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, смт Ярмолинці,
вул. Залізнична, 1, що перебуває на балансі КЕВ м. Хмельницький.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог
чинного законодавства, становить 745,96 грн (без ПДВ) за базовий
місяць оренди – листопад 2019 року.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна з
метою розміщення: торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (60,0 м2) та торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та тютюнових виробів (4,0 м2); компенсація
орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у звіті
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача; виконання ремонту
орендованого майна за власний рахунок орендаря; компенсація витрат за
виконання незалежної оцінки майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними органiзацiями; дотримання вимог експлуатації
об’єкта, заборона суборенди; своєчасна орендна плата до 15 числа місяця, наступного за звітним; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати
орендної плати внесенням завдатку в розмiрi, не меншому ніж одна місячна
орендна плата; термін дії договору оренди – 35 (тридцять п’ять) місяців.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати та обов’язкове забезпечення виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд конкурсної
комісії (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом Фонду
державного майна України вiд 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору
оренди майна, що належить до державної власності» (крім проекту договору оренди); відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 3.2
Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договору оренди військового майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241;
конкурсні пропозиції: зобов’язання щодо виконання умов конкурсу, пропозиції щодо гарантiй сплати орендної плати (завдаток, гарантiя тощо),
додаткові пропозиції з виконання умов конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів після опублікування цієї інформації.
Конкурси будуть проведені через 20 календарних днів з дати публікації цієї інформації у газеті «Вiдомостi приватизації» у КЕВ м. Хмельницький за адресою: 29006, м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності). Телефон/факс для довідок (0382) 64-71-84.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНФОРМАЦІЯ
7 Спортивного клубу Управління фізичної культури і спорту
Міністерства оборони України про проведення конкурсу на право
оренди

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 7 Спортивний клуб Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони
України, поштова адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, бульв.
Олександрійський, 54г (фактичне розташування: Київська обл., м. Біла
Церква, бульв. Олександрійський, 54г).
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення
1-го поверху в будівлі (інв. № 139) площею 35,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 54г.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.07.2019 становить 161 062,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить
1 073,75 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – липень 2019
року за умови використання відповідно постанови КМУ від 04.10.1995
№ 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та
пропорції її розподілу» під розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на
індекси інфляції. Термін оренди – до трьох років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної
плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання
договору оренди; своєчасна (не пізніше 15 числа місяця, наступного за
звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу
інфляції; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями (до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати
витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного
податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування об’яви;
виконання капітального та поточних ремонту орендованого майна за
власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь
орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення
та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб. Для всіх учасників: додаткові
пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2
наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу
про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається
в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по
оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20
(двадцяти) календарних днів з дати опублікування цієї інформації
за адресою: 09117, Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 54г, телефон (04563) 6-70-52.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернігівській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбулися 20.11.2019
Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ФОП Волченкова О. С. по об’єктах:
нежитлове приміщення котельні площею 56,3 м2, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів
і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», за
адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 43 (вартість робіт з
оцінки – 2050 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 11,4 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл.,
м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 7 (вартість робіт з оцінки – 2050 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитлова будівля складу площею 67,0 м2, нежитлова будівля площею
44,2 м2 та гараж-прибудова площею 251,0 м2, що перебувають на балансі
Коропської районної державної лікарні ветеринарної медицини, за адресою: 16200, Чернігівська обл., смт Короп, вул. Заводська, 88 (вартість
робіт з оцінки – 5292 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення загальною площею 15,3 м2 двоповерхової
будівлі їдальні, що перебуває на балансі ДНЗ «Сокиринський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», за адресою: Чернігівська обл.,
Срібнянський р-н, с. Сокиринці, вул. О. Вересая, 10 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 31,0 м2 на другому поверсі триповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за
адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість
робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
нежитлові приміщення загальною площею 105,17 м2 першого поверху одноповерхової будівлі навчального корпусу № 2, що перебуває
на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Садова, 52 (вартість робіт з оцінки – 2050 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення площею 18,7 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 2, що перебуває на балансі Прилуцького агротехнічного коледжу, за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180а (вартість робіт з оцінки – 2050 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єктах:
підвальне приміщення площею 100,0 м2 будівлі сховища № 710, що перебуває на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за
адресою: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 7 (вартість робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 68,8 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 65 (вартість робіт з оцінки – 2000 грн, строк –
5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
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приміщення гаражів площею 230,1 м2, що перебуває на балансі
Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 90 (вартість робіт з оцінки – 2000 грн, строк –
5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єктах:
частина залізничної колії (тупікова) протяжністю 450,0 м, що перебуває на балансі Державного підприємства «Ічнянський спиртовий завод»,
за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Дзержинського, 157 (вартість
робіт з оцінки – 2240 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
будівля кафе «Усмішка» площею 280,0 м2, що перебуває на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 17024,
Чернігівська обл., Козелецький р-н, сел. Десна, вул. Рибалка, 7 (вартість
робіт з оцінки – 4900 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
1/4 частина електроосвітлювальної вежі та майданчик площею 9,5 м2,
що перебуває на балансі ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр
«Чернігів», за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 61 (вартість робіт з
оцінки – 2040 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частина даху площею 42,0 м2 будівлі навчального пункту, що перебуває на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення
Управління ДСНС України у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів,
вул. Підводника Китицина, 19 (вартість робіт з оцінки – 2040 грн, строк –
5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
ТОВ «Північна експертна компанія» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 23,1 м2 одноповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою:
Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. Банкова, 6 (вартість робіт з оцінки –
2180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ФОП Дусь І. М. по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 24,82 м2 першого поверху двоповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Городянському районі Чернігівської
області, за адресою: Чернігівська обл., м. Городня, вул. Незалежності
(колишня Радянська), 57 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк –
5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна);
частина їдальні загальною площею 20,0 м2, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Чернігівське вище професійне училище», за адресою:
м. Чернігів, вул. Кільцева, 20 (вартість робіт з оцінки – 2000 грн, строк –
5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна);
ПП «КБ-Експерт» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління Національної
поліції в Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги,
74 (вартість робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення загальною площею 54,9 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Чернігівського
професійного ліцею залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів,
вул. Реміснича, 56 (вартість робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна).
Конкурс не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв по об’єкту – Прирельсовий лісовий склад площею 776,1 м2 та прискладський майданчик площею
431,8 м2, що перебувають на балансі ДП «Чернігівське лісове господарство», за адресою: Чернігівська обл., смт Ріпки, вул. Вокзальна, 11.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській, закарпатській та ВОЛИНСЬКІЙ
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 20.11.2017
Частина даху будівлі гуртожитку загальною площею 48,0 м2. Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Шевченка, 5. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2100 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 12,6 м2 на першому поверсі будівлі. Львівська обл., Самбірський р-н, м. Рудки, пл. Відродження, 23. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2085 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 14.11.2019
Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Даниленка О. І. на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 11,9 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Глухів, вул. Шевченка, 13, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Сумській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2050,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 350,0 м2 за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. Молодіжна, 18, що обліковуються на балансі Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 2470,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення технічного поверху площею 8,75 м2
та ділянки даху площею 15,0 м2 у будівлі головного корпусу за адресою:
м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, що обліковуються на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 2780,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Консалт-С» на проведення оцінки державного майна:
групи інвентарних об’єктів загальною площею 7,5 кв. м, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,5 м2 будівлі гуртожитку № 4 за
адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 31/4; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,5 м2 будівлі гуртожитку № 5 за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 31/5; 3) частина нежитлового приміщення площею 2,5 м2 будівлі
гуртожитку № 1 за адресою: м. Суми, вул. Миру, 25, що обліковується на
балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2230,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство Експертно-оціночна фірма
«Апекс» на проведення оцінки державного майна:
групи інвентарних об’єктів загальною площею 10,0 м2, а саме: 1)
частина асфальтованого замощення площею 2,0 м2 біля будівлі навчального корпусу № 1а за адресою: м. Суми, вул. Соборна, 39; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі навчального корпусу № 2а за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 57; 3) частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі навчального корпусу
№ 3а за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 59; 4) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі медичної санітарної частини
за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 9; 5) частина нежитлового
приміщення площею 2,0 м2 будівлі міжвузівської бібліотеки за адресою:
м. Суми, вул. Покровська, 9/1, що обліковуються на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
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ФОП Маслій А. Ф. на проведення оцінки державного майна:
нежитлових приміщень загальною площею 401,1 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Петропавлівська, 87/3, що обліковується на балансі Сумського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
2200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
групи інвентарних об’єктів загальною площею 6,0 м2, а саме: 1) частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку № 2 за адресою: м. Суми, вул. Замостянська, 5; 2) частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку № 3 за адресою: м. Суми, вул. Замостянська, 7; 3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку № 5 за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 32, що обліковуються на
балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 52,0 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Шостка, вул. Короленка, 50, що обліковується на балансі ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2300,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
ФОП Приму О. Ю. на проведення оцінки державного майна:
групи інвентарних об’єктів загальною площею 6,0 м2, а саме: 1) частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 навчального корпусу № 1 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 39; 2) частина нежитлового
приміщення площею 2,0 м2 навчального корпусу № 2 за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, проспект Миру, 26; 3) частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 будівлі гуртожитку № 1 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Миру, 24, що обліковуються на балансі Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету. Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
3900,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
ФОП Дрозда Ю. О. на проведення оцінки державного майна:
групи інвентарних об’єктів загальною площею 4,0 м2, а саме: 1) частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі спортивного комплексу за
адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 медичного факультету за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 31, що обліковуються на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 3800,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
групи інвентарних об’єктів загальною площею 4,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі головного корпусу;
2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі факультету
механізації за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160, що обліковується на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3500,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Оціночна фірма ЮНІТ» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 32,4 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2, що обліковуються на балансі Сумського
державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2750,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми,
вул. Покровська, 9/1, що обліковується на балансі Сумського державного
університету. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 2640,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлових приміщень загальною площею 53,3 м2 за адресою: Сумська
область, м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2, що обліковується на балансі
Управління державної казначейської служби України у Тростянецькому районі. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт –
3190,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення гаража площею 40,2 м2 за адресою: Сумська
обл., м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2, що обліковується на балансі
Управління державної казначейської служби України у Тростянецькому районі. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт –
3190,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Житомирській області РВ ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.11.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
здійснення незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту малої приватизації, окреме майно – будинок мисливця – будинок № 1 (інв. № 100386),
що перебуває на балансі ДП «Малинське лісове господарство», за адресою:
Житомирська обл., Радомишльський р-н, територія Вишевицької сільської
ради (за межами населених пунктів), Іршанське лісництво, квартал 115, виділ 1 (вартість виконання – 4995,00 грн, строк виконання – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами;
Фізична особа – підприємець Лапкіна Тетяна Василівна по об’єкту малої
приватизації, окреме майно – будівля магазину «Дари лісів» площею 473,4 м2,
що орендується ФОП Баранівським О. П. та перебуває на балансі ДП «Житомирське лісове господарство», за адресою: м. Житомир, просп. Миру, 69
(вартість виконання – 4950,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом викупу орендарем із зарахуванням йому вартості невід’ємних
поліпшень під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту: нежитлові
приміщення площею 32,44 м2 в одноповерховій будівлі, що перебуває на балансі Управління ДАІ УМВС України в Житомирській області, за адресою:
Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Зарічани, майдан Бердичівський,
1 (вартість виконання – 2350,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по об’єкту:
нежитлове приміщення площею 2,2 м2 (кімната № 6) на 1-му поверсі адмінприміщення, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України
та в оперативному управлінні Головного управління ДФС у Житомирській
області, за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Шевченка, 1
(вартість виконання – 2400,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Фізична особа – підприємець Бондарчук Олександр Миколайович по
об’єкту: нежитлове приміщення площею 2,6 м2 (кімната № 5) на 1-му поверсі
адмінприміщення, що перебуває на балансі Державної фіскальної служби
України та в оперативному управлінні Головного управління ДФС у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Шевченка,
1 (вартість виконання – 2450,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту: частина приміщення їдальні площею 30,0 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Житомирського торговельно-економічного
коледжу, за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101 (вартість виконання – 2440,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди;
Приватна фірма «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 13,8 м2 на 1-му поверсі адмінкорпусу (літ. А), що перебуває на балансі Житомирської філії Державного
підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний
інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (вартість виконання – 2450,00 грн, строк виконання – 3 календарних
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Фізична особа – підприємець Козачок Федір Дмитрович по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 168,5 м2 на 3-му поверсі адміністративної
будівлі, що перебуває на балансі Малинської районної державної адміністрації, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а (вартість виконання – 2400,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії договору оренди;
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Фізична особа – підприємець Бовкунов Юрій Опанасович по об’єкту:
частина нежитлового приміщення площею 8,0 м2 на 1-му поверсі будівлі, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби
України в Олевському районі, за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ,
вул. Володимирська, 5 (вартість виконання – 2450,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
дії договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 21.11.2019
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки об’єктів:
нежитлове приміщення першого поверху будівлі площею 149,5 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Замкова, 22а, з метою укладення договору
оренди державного майна визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2250 грн;
тверде покриття (замощення) території пункту відправки автобусів
«Залізничний» площею 10,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Небесної сотні,
34, з метою укладення договору оренди державного майна визнано ТзОВ
«Інвестиційна група «Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
тверде покриття (замощення) території пункту відправки автобусів
«Залізничний» площею 10,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34, з метою укладення договору оренди державного майна визнано
Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн;
підвал будівлі гуртожитку площею 6,8 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Драгоманова, 21в, з метою укладення договору оренди державного майна
визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн;
частина приміщення першого поверху адмінбудинку площею 6,0 м2 за
адресою: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34, з метою укладення договору оренди
державного майна визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2300 грн;
нежитлові приміщення будівлі санітарно-побутового вузла площею
71,2 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Дубровиця,
вул. Артеменка, 30, з метою продовження договору оренди державного
майна визнано ПП ЕКФ «ПРИВАТНА СПРАВА». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
частина асфальтного покриття адмінкомплексу МАПП «Городище»
площею 14,65 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Городище, вул. Білоруська, 26, з метою продовження договору оренди
державного майна визнано ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2400 грн;
приміщення готелю «Вараш» (приміщення перукарні) площею 81,17 м2
за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, майдан Незалежності, 3, з метою
продовження договору оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
частина нежитлового приміщення першого поверху адмінбудівлі площею 17,9 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ППФ «Експерт-Рівне».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2400 грн;
частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі гуртожитку
№ 1 площею 3,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 35, з метою продовження договору оренди державного майна визнано Рівненську товарну
біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
частина вестибуля навчального корпусу площею 8,0 м2 за адресою: м
Рівне, вул. О. Новака, 75, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ПП ЕКФ «ПРИВАТНА СПРАВА». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
частина приміщення їдальні (суспільно-побутовий корпус) площею
65,95 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 35, з метою продовження
договору оренди державного майна визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2300 грн;
приміщення першого поверху навчального корпусу № 1 площею
19,5 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 35, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2300 грн;
частина приміщення господарчого корпусу площею 9,7 м2 за адресою:
Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, з метою продовження
договору оренди державного майна визнано ФОП Гаюк О. С. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2300 грн;
нежитлове приміщення гуртожитку № 1 площею 5,0 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Чорновола, 76а, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн;
нежитлове приміщення гуртожитку № 2 площею 5,0 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Котляревського, 16, з метою продовження договору оренди
державного майна визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн;
нежитлове приміщення гуртожитку № 3 площею 5,0 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Толстого, 5, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн;
нежитлове приміщення гуртожитку № 4 площею 5,0 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Пластова, 39, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з
оцінки – 4 календарні дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн;
нежитлове приміщення гуртожитку № 5 площею 5,0 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Пластова, 41, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки –
4 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн;
нежитлове приміщення гуртожитку № 6 площею 5,0 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Пластова, 29, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з
оцінки – 4 календарні дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн;
нежитлове приміщення гуртожитку № 7 площею 5,0 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Пластова, 29а, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт з оцінки –
4 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 1800 грн;
нежитлові приміщення адміністративної будівлі площею 188,3 м2 за
адресою: Рівненська обл., смт Володимирець, вул. Соборна, 49, з метою
продовження договору оренди державного майна визнано ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
частина даху адмінбудівлі площею 4,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. 16
Липня, 38, з метою продовження договору оренди державного майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
частина даху лабораторного корпусу площею 4,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Замкова, 22, з метою продовження договору оренди державного
майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
нежитлове приміщення першого поверху навчального корпусу № 1
площею 7,1 м2 за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 6, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ПП «Експерт-РівнеКонсалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2250 грн;
частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 за адресою: Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Пустоівання, вул. Залізнична, 7а, з метою
продовження договору оренди державного майна визнано Рівненську
торгово-промислову палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2496 грн;

Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Карпюк
Л. П. Пюра
О. В. царуліца

частина коридору першого поверху навчального корпусу № 2 площею
3,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Пластова, 31, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2250 грн;
нежитлове приміщення площею 46,9 м2 за адресою: Рівненська обл.,
Рівненський р-н, с. Городище, вул. Рівненська, 82, з метою продовження
договору оренди державного майна визнано ПП ЕКФ «ПРИВАТНА СПРАВА». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн;
частина адміністративного приміщення площею 1,0 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. С. Петлюри, 13 – конкурс не відбувся;
цех нестандартного обладнання площею 586,5 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106 – конкурс не відбувся;
нежитлове приміщення четвертого поверху адміністративної будівлі
площею 32,6 м2 за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ППФ «Експерт-Рівне».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2250 грн;
бетонна площадка площею 50,0 м2 та бетонна площадка площею
27,5 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Корець, вул. Незалежності, 39, з
метою продовження договору оренди державного майна визнано ТзОВ
«Інвестиційна група «Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2400 грн;
господарський корпус (частина даху площею 12 м2) реабілітаційнооздоровчого комплексу «Біле озеро» за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Рудка, вул. Білоозерська, 1, з метою продовження договору оренди державного майна визнано Рівненську торгово-промислову
палату. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2496 грн;
нежитлове приміщення третього поверху гуртожитку площею 38,1 м2 за
адресою: м. Рівне, вул. Дубенська, 37, з метою продовження договору оренди державного майна визнано ФОП Захарко О. В. Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2200 грн;
частина цегляної димової труби площею 10,0 м2 та технічного майданчика з цементно-бетонним покриттям площею 10,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106, з метою продовження договору оренди державного
майна визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3450 грн;
операторська газової заправки площею 8,8 м2 та майданчик з бетонним покриттям площею 705,5 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Київська,
106 – конкурс не відбувся;
частина будівлі гаражів площею 58,16 м2 за адресою: Рівненська обл.,
смт Гоща, вул. Ковпака, 3 з метою продовження договору оренди державного майна визнано ФОП Захарко О. В. Строк виконання робіт з оцінки –
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1750 грн;
будівля для господарських потреб площею 35,2 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Заслуччя, хутір «Прирубівська», з метою продовження договору оренди державного майна визнано ПП ЕКФ
«ПРИВАТНА СПРАВА». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2450 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна,
що відбувся 25.11.2019
1. Вбудовані нежитлові приміщення підвалу площею 204,7 м2 у семиповерховій будівлі, що перебуває на балансі Департаменту патрульної
поліції Національної поліції України, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 128, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн.
Строк виконання робіт – 4 дні.
2. Склад літера «Н» площею 367,2 м2, склад літера «М» площею 351,6 м2,
прохідна літера «Р» площею 37,7 м2, пилорама літера «Л» площею 72,0 м2,
ремонтно-механічна майстерня «О» площею 1009,3 м2, прибудова літера
«о1» площею 3,26 м2, прибудова літера «о2» площею 17,5 м2, господарське
приміщення літера «П» площею 25,92 м2, вимощення II площею 1168,8 м2,
огорожа (ворота № 5 площею 6,0 м2, ворота № 6 площею 12,0 м2, хвіртка
№ 8 – 1 шт., огорожа довжиною 738,26 м), що перебувають на балансі
Олешківського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Херсонська обл., Олешківській р-н, с. Виноградове, вул. Кірова, 29,
переможець конкурсу – ПП «Експертно-юридична фірма «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 4 500 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
3. Частина будівлі (літ. Б) загальною площею 362,4 м2 та сарай (літ. В),
що перебувають на балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії», за
адресою: м. Херсон, вул. Баку, 8, переможець конкурсу – ПП «Експерт –
Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Вартість робіт – 3 700 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
4. Гаражі на 4 бокси загальною площею 85,2 м2, що перебувають на
балансі прокуратури Херсонської області, право оперативного управління якими здійснюється Генеральною прокуратурою України, за адресою:
Херсонська обл., м. Берислав, вул. 1 Травня, 223, переможець конкурсу –
ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 2 600 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

прийнято рішення
про приватизацію
Київська, Черкаська 
та Чернігівська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна Украї
ни по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 08.01.2020 № 08
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі (їдальні (літ. «А») загальною площею
474,30 м2 за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20а, яка під час приватизації Держплемзавода
«Дзвінкове» не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Племінний завод
«Дзвінкове», правонаступником якого є ПАТ «Дзвінкове» (код ЄДРПОУ
00857404).

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 08.01.2020
№ 09 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Обухівське
будівельно-монтажне управління» (код ЄДРПОУ 25896374) за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 54, шляхом продажу
на електронному аукціоні

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 08.01.2020 № 10
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлового приміщення їдальні (літ. «А») загальною площею 430,1
м2 за адресою: Київська область, Таращанський район, с. Лука, вул. Завод
ська, 6, яке під час приватизації Орендного підприємства «Лучанський
цукровий завод» не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Лучанський цук
ровий завод» (код ЄДРПОУ 00372486; припинено), шляхом продажу на
електронному аукціоні.
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