ЗАСНОВАНО У ВЕРЕСНІ

1993 РОКУ

№

2 1230 , 9 СІЧНЯ 2019 РОКУ

Â²ÄÎÌÎÑÒ²
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²¯
ВИДАННЯ

У НОМЕРІ
Фонд повідомляє

1

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

1

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

1

Перелік єдиних майнових комплексів державних підприємств
і їх структурних підрозділів, у тому
числі тих, що передані в оренду,
які підлягають приватизації в 2019 році

2

Перелік окремого майна,
що підлягає приватизації в 2019 році

4

Перелік об’єктів незавершеного
будівництва, законсервованих
об’єктів, що підлягають приватизації
в 2019 році

4

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

4

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

5

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

6
10

Перелік окремого майна,
приватизацію якого розпочато
в 2018 році
Перелік об’єктів незавершеного
будівництва, законсервованих
об’єктів, приватизацію яких
розпочато в 2018 році

12

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

12

Перелік інших об’єктів,
приватизацію яких розпочато
в 2018 році

13
13
24
24

Мала приватизація

Результати продажу об’єктів
малої приватизації
Продаж об’єктів малої
приватизації

До уваги оцінювачів
Щодо єдиної бази даних
звітів про оцінку

Оренда

Оголошення про намір
передати державне
майно в оренду
Оголошення
про проведення
конкурсів на право
оренди майна

26

Інформація регіональних
відділень Фонду

28 Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

32 Прийнято рішення
про приватизацію

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОФІЦІЙНЕ

ФОНДУ

ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

УКРАЇНИ
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.12.2018

м. Київ

№ 1637

Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році
Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про
приватизацію державного і комунального майна» НАКАЗУЮ:
1. Затвердити переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році, згідно з додатками:
1) 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 (додаток 1);
2) Перелік єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду, які підлягають приватизації в 2019 році (додаток 2);
3) Перелік окремого майна, що підлягає приватизації в 2019 році (додаток 3);
4) Перелік об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів,
що підлягають приватизації в 2019 році (додаток 4);
5) Перелік об’єктів соціально-культурного призначення, що підлягають приватизації в 2019 році (додаток 5).
2. Продовжити приватизацію об’єктів малої приватизації, що підлягали приватизації в 2018 році відповідно до наказу Фонду державного майна України
від 27 березня 2018 року № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році» (із змінами)», згідно з додатками:
1) 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 (додаток 6);
2) Перелік єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду, приватизацію яких
розпочато в 2018 році (додаток 7);
3) Перелік окремого майна, приватизацію якого розпочато в 2018 році (додаток 8);
4) Перелік об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів,
приватизацію яких розпочато в 2018 році (додаток 9);
Додаток 1
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637

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 капі- Державна
тал, грн
частка, %

Орган управління

67 235,00

100,0000 Державний концерн
«Укроборонпром»
Додаток 2
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637

ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств
і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду,
які підлягають приватизації в 2019 році
Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області

01128475 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький авіаційний завод –
«ВІАЗ»

м. Вінниця, вул. Чехова, 7

Продовження додатка 2

Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Державний концерн
«Укроборонпром»

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській області

07552205 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Івано-Франківський котельнозварювальний завод»

м. Івано-Франківськ,
вул. Хриплинська, 11

Державний концерн
«Укроборонпром»

Регіональне відділення Фонду по Полтавській області
00845921 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чутове»

Апарат Фонду
24944438 ПАТ «Херсонський м. Херсон, Карантинний
завод «Судмаш» острів, 1

5) Перелік об’єктів соціально-культурного призначення, приватизацію яких
розпочато в 2018 році (додаток 10);
6) Перелік інших об’єктів, приватизацію яких розпочато в 2018 році
(додаток 11).
3. Управлінню підготовки до приватизації Департаменту приватизації, Управлінню продажу об’єктів малої приватизації Департаменту приватизації, регіональним відділенням Фонду державного майна України забезпечити:
1) прийняття рішення про приватизацію об’єктів, включених до переліків,
затверджених пунктом 1 цього наказу, у строк, що не перевищує 30 днів з дня
видання цього наказу;
2) здійснення заходів з приватизації об’єктів малої приватизації, включених
до додатків 1 – 11 цього наказу;
3) надання Управлінню формування переліків об’єктів приватизації Департаменту приватизації щомісяця до 1 числа, що настає за звітним місяцем, інформації щодо здійснених заходів з підготовки до приватизації об’єктів, включених
до додатків 1 – 11 цього наказу.
4. Начальникам регіональних відділень Фонду державного майна України постійно здійснювати заходи по виявленню додаткових об’єктів та надавати пропозиції щодо їх включення до відповідних переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2019 році.
5. З моменту набрання чинності цим наказом визнати такими, що втратили
чинність, накази державних органів приватизації з питань, що стосуються включення об’єктів державної власності до відповідних переліків, що підлягають приватизації (внесення змін до них), підготовки до продажу та організації їх продажу
щодо об’єктів, зазначених у пункті 1 цього наказу.
6. Департаменту приватизації забезпечити передачу переліків об’єктів малої
приватизації, зазначених у пунктах 1, 2 цього наказу, для опублікування у виданнях державних органів приватизації.
7. Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з
громадськістю забезпечити оприлюднення переліків об’єктів малої приватизації,
зазначених у пунктах 1, 2 цього наказу, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України та публікацію у виданнях державних органів приватизації.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови Фонду
В. ТРУБАРОВ

Полтавська обл., смт Чу- Регіональне відділентове, вул. Центральна, 12, ня Фонду по Полтавкімн. 7
ській області

Регіональне відділення Фонду по Харківській області
24341869 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бюро з стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті»
14309764 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський завод транспортного
устаткування»

м. Харків, вул. Халтуріна, 46

Міністерство інфраструктури України

м. Харків, вул. Достоєвського, 3

Державний концерн
«Укроборонпром»

Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
07978157 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «171 Чернігівський ремонтний завод»
08457704 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння»

м. Чернігів, вул. Кошового, 1
Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Прилуцька, 131

Державний концерн
«Укроборонпром»
Державний концерн
«Укроборонпром»

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
23696820 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центральний науково-дослідний
інститут навігації і управління»

м. Київ, вул. Фрунзе,
160/20

Державний концерн
«Укроборонпром»

20421040 Єдиний майновий комплекс Брусилівського ра- Житомирська обл. Бруси- Регіональне віддійонного міжгосподарського комбінату сільського лівський р-н, смт Брусилів, лення Фонду по Житокомунального господарства «Райсількомунгосп» вул. Лермонтова, 70
мирській області

24967600 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укроборонресурси»

м. Київ, СаперноСлобідський проїзд, 3

Державний концерн
«Укроборонпром»

40673033 Державне підприємство «Головинський кар’єр» Житомирська обл., Черня- Апарат Фонду
хівський р-н, смт Головине,
вул. Адміністративна, 8

32495626 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпровський електровозобудівний завод»
36716107 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «КИЇВМАШСЕРВІС»

Регіональне відділення Фонду по Житомирській області

Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області
08011078 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Запорізький автомобільний ремонтний завод»

м. Запоріжжя, вул. Уральська, 1

Державний концерн
«Укроборонпром»

Апарат Фонду

Фонд державного майна України повідомляє, що відповідно до ст. 10 Закону України
«Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» від
24.12.2015 № 917-VIII із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 18.05.2017
№ 2051-VIII, Міністерство юстиції України скасувало реєстрацію журналу «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію». Відповідно офіційним друкованим виданням
Фонду Міністерством юстиції України визначено газету «Відомості приватизації».

Гаряча лінія Фонду державного майна
й
У
України
ї
(044) 254
254-29-76
29 76

м. Київ, вул. Пухівська, 4

Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України
Регіональне відділення Фонду по м. Києву

>

Фонд державного
майна України –

До уваги читачів
та передплатників!

У зв’язку з цим припинено передплату на комплект у складі: журнал «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію» та додаток до нього – газету «Відомості приватизації»
та виключено цю позицію з електронного каталогу періодичних видань. Натомість включено
до електронного каталогу періодичних видань офіційне друковане видання Фонду – газету
«Відомості приватизації».

м. Дніпро, вул. Орбітальна, 13

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОПЕРАТОР
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua
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Свідоцтво про державну реєстрацію
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Газета виходить друком щосереди

Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46
Б
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Â²ÄÎÌÎÑÒ²
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²¯
Додаток 3
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637

ПЕРЕЛІК
окремого майна, що підлягає приватизації в 2019 році
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або зберігача, код за
ЄДРПОУ

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області
Одноповерхова адміністративна будівля АПЦ площею
63,2 м2
Будівля прохідної літ. А загальною площею 114,1 м2.

Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 4а
м. Вінниця, вул. Гонти, 30

Будівля лазні площею 255,42 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Красносільський цукровий завод»

Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Красносілка,
вул. Заводська, 10А
Будівля лазня площею 47,91 м2, що не увійшла до ста- Вінницька обл., Козятутного капіталу ВСАТ «Комсомольське», код ЄДРПОУ
тинський р-н, с. Садове,
5527692
вул. Бригадна, 7
Приміщення їдальні в будівлі торгового комплексу пло- Вінницька обл., Тростя2
щею 371,2 м , що не увійшло до статутного капіталу ВАТ нецький р-н, с. Нова Ободі«Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742 вка, вул. Призаводська, 24д
Приміщення побуткомбінату в будівлі торгового
Вінницька обл., Тростякомплексу площею 218,6 м2, що не увійшло
нецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 24д
до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий
завод», код за ЄДРПОУ 00371742
2
Будівля лазні загальною площею 138,9 м , що не увійшла Вінницька обл., Літинський
до статутного капіталу САТ «Уладіввське», код за ЄДРПОУ р-н, с. Журавне, вул. В.
00385649
Василевської, 44
Будівля лазні загальною площею 149,6 м2, яка під час при- Вінницька обл. Вінницький
ватизації не увійшла до статутного капіталу КСП «Крас- р-н, с. Махнівка, вул. Фесне», код за ЄДРПОУ 495154
тивальна, 29
Нежитлові будівлі: корівник літ. «Е», загальною площею Вінницька обл., Хмільниць2
2
949,8 м ; вагова літ. «І» загальною площею 18,7 м ; вби- кий р-н, с. Колибабинці,
ральня літ. «О» загальною площею 6,8 м2; склад-комора вул. Колгоспна, 1а
літ. «Р», «Р1», «Р2», «Р3» загальною площею 436,1 м2,
які не увійшли до статутного капіталу СВАТ «Колибабинське», код за ЄДРПОУ 118397
Нежитлове вбудоване приміщення № 58 площею 25,3 м2 м. Вінниця, вул. Хмельна 1 поверсі двоповерхової адміністративної будівлі,
ницьке шосе, 23
що не увійшло до статутного капіталу ЗАТ Вінницький
кущовий інформаційно-обчислювальний центр, код за
ЄДРПОУ 5521867

ТзОВ «Юзефо-Миколаївська
АПК», код за ЄДРПОУ
31187853
ПАТ «Будмаш», код за
ЄДРПОУ 1267863
Відсутній
ТОВ «Агромир і Ко», код за
ЄДРПОУ 5527692
Новоободівська сільська рада, код за ЄДРПОУ
4331099
Відсутній

Відсутній
Відсутній
АПНВП «Візит», код за
ЄДРПОУ 02129063

Відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області

Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області

Регіональне відділення Фонду по Волинській області
Група інвентарних об’єктів у складі: – насосна станція І
підйому /літер А-1/, загальною площею 166,7 м2; – водопровід технічної води; – приймальна споруда /літер Б-1/,
загальною площею 68,0 м2, – під’їзна дорога до станції І
підйому; – кран мостовий ручний загального призначення; – конденсаторна установка
Група інвентарних об’єктів у складі: – будівля станції ІІ
підйому /літер А-2/, загальною площею 3654,3 м2; – резервуар для І технічної води /літер Б/, загальною площею
408,3 м2; – резервуар для ІІ технічної води /літер В/, загальною площею 408,3 м2; – щит управління; – щит управління; – щит управління; – щит управління 5ЩСУ; – пункт
розподільчий ПР-24-7211; – пункт розподільчий ПР-247203; – пункт розподільчий ПР-24-7205; – пункт розподільчий ПР-24-7208; – пункт розподільчий ПР-24 д 7215
21 УЗ; – насос КВ-18; – насос КВ-18; – насос 2 20/30; –
насос 2 20/30; – вторинний прилад 2-054; – вторинний
прилад 2-054; – вторинний прилад 2-054; – конденсаторна установка; – конденсаторна установка
Група інвентарних об’єктів: – цех хвойно-лікувального
екстракту (літер. Г-1) загальною площею 139,4 м2; –
цех деревообробний (літер Д-1) загальною площею
101,6 м2; – цех очистки скипидару (літер Б-1) площею
172,1 м2; – склад готової продукції (літер А-1) загальною
площею 110,5 м2; – побутове приміщення (літер В-2) загальною площею 169,6 м2; – конюшня (літер Ж-1)
загальною площею 34,2 м2

Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Гнідавська (вул. Марцинкевича), 5б

ПрАТ «СКФ Україна», код за
ЄДРПОУ 05745160

Регіональне відділення
Фонду по Волинській
області

Волинська обл., м. Луцьк, ПрАТ «СКФ Україна», код за Регіональне відділенвул. Мамсурова, 5б
ЄДРПОУ 05745160
ня Фонду по Волинській області

Волинська обл., м. Ківерці, Державне підприємство
вул. Міцкевича, 32
«Ківерцівське лісове господарство», код за ЄДРПОУ
00991551

Державне агентство
лісових ресурсів
України

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області
Будівля їдальні № 1

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг

Будівля їдальні № 18
Нежитлова будівля (будинок котельної) загальною площею 920,4 м2, площею забудови 918,1 м2 (інв. № 4828)
та труба димова площею забудови 918,1 м2 (інв. № 4830)
Нежитлова будівля загальною площею 484,3 м2

Група інвентарних об’єктів у складі: резервуар для води з
фільтром № 1; контрольно-розподільчий пункт РПЗО 10
кВт; резервуар для води з фільтром № 2, водопровідна
насосна станція
Нежитлові приміщення

ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 00191000
Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Південний гірничом. Кривий Ріг, вул. Пере- збагачувальний комбінат»,
яслівська
код за ЄДРПОУ 00191000
Дніпропетровська обл.,
ПРАТ Завод «Павлоградм. Павлоград, вул. Харків- хіммаш», код за ЄДРПОУ
ська, 15,
00217417
Дніпропетровська обл.,
Управління соціального зам. Синельникове, вул. Ви- хисту населення Синельниконкомівська, 179
ківської районної державної
адміністрації, код за ЄДРПОУ
25001414
Дніпропетровська обл.,
ТОВ «Хлібзавод № 3», код за
Петріківський район,
ЄДРПОУ 34984708
с. Єлизаветівка, вул. Індустріальна, 5
м. Дніпро, пр. Сергія Нігоя- ПрАТ «Дніпровський метана (пр. Калініна), 67
лургійний завод», код за
ЄДРПОУ 05393056
м. Дніпро, вул. ДіамантМіський центр соціальної
на, 8
допомоги, код за ЄДРПОУ
25542943

Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
по Дніпропетровській
області
Синельниківська районна державна адміністрація

ПрАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 00190977
ПрАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 00190977
ПрАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 00190977
ПрАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 00190977
ПрАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 00190977
ПрАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 00190977
ПрАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 00190977
ПрАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 00190977
ПрАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 00190977
ПрАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 00190977

Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області

Нежитлові будівлі у складі: нежитлова будівля літ. А-1
загальною площею 374,8 м2, нежитлова будівля літ. Б-1
загальною площею 28,4 м2, сарай літ. В, навіси літ. Е, Д,
огорожа № 1-4, 6, споруда № 5, мостіння № 1, які під
час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ
«Дніпроважмаш»
Нежитлова будівля (добудова будівлі насосної станції
Дніпропетровська обл.,
ТСЦ), інв. № 01000228
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 39, приміщення 1
Нежитлова будівля (добудова будівлі складу ТВГС), інв. Дніпропетровська обл.,
№ 01000236
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 39, приміщення 2
Нежитлова будівля (будівля холодильної камери контей- Дніпропетровська обл.,
нерного типу), інв. № 01003261
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 111
Нежитлова будівля (будівля для зберігання техніки і інДніпропетровська обл.,
вентаря підсобного господарства), інв. № 01003262
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 111
Нежитлова будівля (будівля управління БМУ), інв.
Дніпропетровська обл.,
№ 01002836
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А
Нежитлова будівля (бокси по ремонту автомобілів), інв. Дніпропетровська обл.,
№ 01002837
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А
Нежитлова будівля (склад зі службовими приміщеннями Дніпропетровська обл.,
при деревообробному цеху), інв. № 01002838
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А
Нежитлова будівля (столярний цех), інв. № 01002839
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А
Нежитлова будівля (контрольний пункт (будівля відділу Дніпропетровська обл.,
МТЗ БМУ)), інв. № 01002840
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А
Нежитлова будівля (будівля АБК), інв. № 01002841
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А
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Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області

Продовження додатка 3

Назва балансоутримувача або зберігача, код за
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ
Адреса об’єкта
ЄДРПОУ
Нежитлова будівля (приміщення для зберігання кисневих Дніпропетровська обл.,
ПрАТ «Центральний гірничобалонів), інв. № 01002611
м. Кривий Ріг, вул. Лавоч- збагачувальний комбінат»,
кіна, 32а
код за ЄДРПОУ 00190977
Гараж для стоянки машин інв. № 01002609
Дніпропетровська обл.,
ПрАТ «Центральний гірничом. Кривий Ріг, вул. Лавоч- збагачувальний комбінат»,
кіна, 32б
код за ЄДРПОУ 00190977
Нежитлова будівля літ. А загальною площею 1086,0 м2; Дніпропетровська обл.,
ДП «Східний гірничосарай літ. Д; замощення І, огорожа № 1-2
м. Жовті Води, вул. Хмель- збагачувальний комбінат»,
ницького, 13
код за ЄДРПОУ 14309787
Нежитлова будівля швейної дільниці загальною площею Дніпропетровська обл.,
ДП «Східний гірничо1954,9 м2
м. Жовті Води, вул. Богу- збагачувальний комбінат»,
на І., 4
код за ЄДРПОУ 14309787
Комплекс нежитлових будівель загальною площею
Дніпропетровська обл.,
ДП «Східний гірничо5126,2 м2 у складі: нежитлова будівля літ. А загальною
м. Жовті Води, вул. Гага- збагачувальний комбінат»,
площею 4088,3 м2; тамбур літ. а загальною площею
ріна, 2
код за ЄДРПОУ 14309787
19,0 м2; підвал літ. А п/д загальною площею 1018,9 м2;
ганок літ. а1; навіс літ. а2; підсобна будівля літ. Б; трансформатор літ. В; огорожа №1; огорожа № 2; хвіртка № 3;
ворота № 4; вимощення І
Нежитлова будівля літ. А загальною площею 959,7 м2;
Дніпропетровська обл.,
ДП «Східний гірничоестакада літ. а; естакада літ. а1
м. Жовті Води, вул. Прозбагачувальний комбінат»,
мислова, 9
код за ЄДРПОУ 14309787
2
Нежитлова будівля літ. А загальною площею 279,3 м ; ви- Дніпропетровська обл.,
ДП «Східний гірничомощення І; огорожа № 1; ворота № 2, 3
м. Жовті Води, вул. Віль- збагачувальний комбінат»,
хівська, 2Б
код за ЄДРПОУ 14309787
Парники загальною площею 203,8 м2
м. Дніпро, пров. ЯлицеДП «Виробниче об’єднання
вий, 7-Б
Південний машинобудівний
завод імені О. М. Макарова»,
код за ЄДРПОУ 14308368
2
Теплиця загальною площею 534,3 м
м. Дніпро, пров. ЯлицеДП «Виробниче об’єднання
вий, 7-Б
Південний машинобудівний
завод імені О. М. Макарова»,
код за ЄДРПОУ 14308368
Господарський корпус загальною площею 262,9 м2
м. Дніпро, пров. ЯлицеДП «Виробниче об’єднання
вий, 7-Б
Південний машинобудівний
завод імені О. М. Макарова»,
код ЄДРПОУ 14308368
Гараж (інв. № 42658) загальною площею 1542,0 м2
Дніпропетровська обл.,
ДП «Виробниче об’єднання
м. Павлоград, вул. Коро- Південний машинобудівний
льова Сергія, 10б
завод імені О. М. Макарова»
Павлоградський механічний завод, код за ЄДРПОУ
14310170
Червоний куток (інв. № 31559) загальною площею
Дніпропетровська обл.,
ДП «Виробниче об’єднання
2
32,4 м
м. Павлоград, вул. Коро- Південний машинобудівний
льова Сергія, 10б
завод імені О. М. Макарова»,
Павлоградський механічний завод, код за ЄДРПОУ
14310170
Механічна майстерня (інв. № 42655) загальною площею Дніпропетровська обл.,
ДП «Виробниче об’єднання
44,0 м2
м. Павлоград, вул. Коро- Південний машинобудівний
льова Сергія, 10б
завод імені О.М. Макарова»
Павлоградський механічний завод, код за ЄДРПОУ
14310170
Склади ВВ об’єкт – 7, 6, 13 загальною площею 202,4 м2 Дніпропетровська обл.,
ДП «Виробниче об’єднання
м. Павлоград, вул. Коро- Південний машинобудівний
льова Сергія, 10б
завод імені О. М. Макарова»
Павлоградський механічний завод, код за ЄДРПОУ
14310170
2
Гараж на 2 бокси загальною площею 85,6 м
Дніпропетровська обл.,
Управління Державної казМежівський район,
начейської служби України
смт Межова, вул. ім. Гру- у Межівському районі Днішевського, 7а
пропетровської області, код
за ЄДРПОУ 37909010
Службове приміщення загальною площею 634,4 м2
Дніпропетровська обл.,
Управління Державної казШироківський район,
начейської служби України
смт Широке, вул. Собор- у Широківському районі Дніна, 119
пропетровської області, код
за ЄДРПОУ 36729624
Гараж загальною площею 40,6 м2
Дніпропетровська обл.,
Управління Державної казШироківський район,
начейської служби України у
смт Широке, вул. Собор- Широківському районі Дніна, 119а
пропетровської області, код
за ЄДРПОУ 36729624
Гараж загальною площею 28,0 м2
Дніпропетровська обл.,
Управління Державної казШироківський район, смт. начейської служби України
Широке, вул. Соборна,
у Широківському районі Дні119а
пропетровської області, код
за ЄДРПОУ 36729624
2
Сарай загальною площею 26,1 м
Дніпропетровська обл.,
Управління Державної казШироківський район, смт. начейської служби України у
Широке, вул. Соборна, 119 Широківському районі Дніпропетровської області, код
за ЄДРПОУ 36729624

Орган управління
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державне космічне
агентство України
Державне космічне
агентство України
Державне космічне
агентство України
Державне космічне
агентство України

Державне космічне
агентство України

Державне космічне
агентство України

Державне космічне
агентство України

Державна казначейська служба України

Державна казначейська служба України

Державна казначейська служба України

Державна казначейська служба України

Державна казначейська служба України

Регіональне відділення Фонду по Житомирській області
Будівлі колишньої артсвердловини
Будівля колишнього газорегуляторного пункту
Приміщення їдальні
Приміщення магазину
Будівля котельні
Вбиральня
Лінія по виробництву блоків стін підвалів
Заглиблений склад
Нежитлова будівля колишньої їдальні

Нежитлові приміщення магазину та складу

Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських Повстанців, 40
м. Житомир, вул. Вільський
шлях, 14

ДП «ПМК – 158» ВАТ «Житомирводбуд», код за ЄДРПОУ
01036833
ТОВ «Чинар», код за ЄДРПОУ
13581814

Житомирська обл., м. БаВідсутній
ранівка, вул. Звягельська, 118
Житомирська обл., м. БаВідсутній
ранівка, вул. Звягельська, 118
м. Житомир, вул. Під’їздна, ПрАТ «Житомирський
22
консервний завод», код за
ЄДРПОУ 05528125
м. Житомир, вул. Під’їздна, ПрАТ «Житомирський
22
консервний завод», код за
ЄДРПОУ 05528125
м. Житомир, вул. Фастів- ПрАТ «Фірма «Житомиська, 11а
рінвест», код за ЄДРПОУ
01272640
Житомирська обл., м. Бер- ТОВ «Бердичівзернопродичів, вул. Мучна, 2
дукт», код за ЄДРПОУ
33767410 – зберігач
Житомирська обл., Олев- ВАТ «Озерянський комбінат
ський р-н, смт Новоозерян- залізобетонних і гідротехка, вул. Заводська, 1
нічних конструкцій», код за
ЄДРПОУ 1033444
Житомирська обл., ПопільВідсутній
нянський р-н, селище Корнинське, вул. Слави, 1

Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області
Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області
Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області
Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області
Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області
Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області
Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області
Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області
Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області
Регіональне відділення
Фонду по Житомирській області

Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області
Будівля інституту літ. А-3, площею 2457,9 м2
Приміщення V, літ. А-2, площею 159,7 м2
Гараж літ. Б, площею 38,1 м2

Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 4
Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 4
Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів,
вул. Шевченка, 15а

ДП НЕК «Укренерго», код за
ЄДРПОУ 00100227

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
ДП НЕК «Укренерго», код за Міністерство енергеЄДРПОУ 00100227
тики та вугільної промисловості України
Головне управління статисти- Державна служба стаки у Запорізькій області, код тистики України
за ЄДРПОУ 02360576
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Назва балансоутримувача або зберігача, код за
ЄДРПОУ
Гараж літ. Б-1, площею 16,1 м2
Запорізька обл., м. Меліто- Головне управління статистиполь, вул. Бейбулатова, 11 ки у Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 02360576
1 бокс гаража, площею 15,5 м2, з оглядовою ямою
Запорізька обл., ПолоГоловне управління статистигівський р-н, м. Пологи,
ки у Запорізькій області, код
вул. Єдності, 24
за ЄДРПОУ 02360576
Гараж літ. «Б» на два бокси площею 95,0 м2, з оглядоЗапорізька обл., ПолоПологівська районна державвими ямами
гівський р-н, м. Пологи,
на адміністрація Запорізьвул. Єдності, 24
кої області, код за ЄДРПОУ
02126354
Будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, площею 164,4 м2
Запорізька обл., ВільнянТОВ «Агрофірма «Жовський р-н, с. Петро-Свистневий», код за ЄДРПОУ
тунове, вул. Зачиняєва, 25 00849103
Будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2
Запорізька обл., Вільнян- ТОВ «Агрофірма «Жовський р-н, с. Дніпровка,
тневий», код за ЄДРПОУ
вул. Паторжинського, 76
00849103
Нерухоме майно у складі: склад цементу літ. Л площею Запорізька обл., м. ЗаТОВ « МК – ПРОФІ», код за
2
187,8 м ; навіс літ. Л1
поріжжя, вул. Південне
ЄДРПОУ 32340982 (орендар)
шосе, 77а
Нерухоме майно у складі: склад літ. А, площею 513,2 м2; Запорізька обл., м. ЗаВідсутній
склад літ. Б, площею 143,6 м2; склад літ. В, площею
поріжжя, вул. Північне
2
391,8 м ; замощення І; навіс літ. Е; вбиральня літ. Л
шосе, 45
Нерухоме майно у складі: будівля виробнича літ. А,
Запорізька обл.,
Відсутній
площею 827,5 м2; будівля мийки літ. Б, площею 39,0 м2; м. Запоріжжя,
2
будівля майстерні літ. З, площею 74,9 м ; будівля складу вул. Космодем’янської
літ. П, площею 12,0 м2; будівля складу літ. Р, площею
Зої, 4
15,4 м2; будівля складу літ. С, площею 18,7 м2; будівля
майстерні літ. М, площею 12,5 м2; будівля гаражу літ. О,
площею 52,8 м2; будівля гаражу літ. У, площею 45,2 м2;
навіс літ. Ш; ворота № 1,3,6,7,8,9; замощення I; майданчик під обладнання, 2; оглядова яма, 4; вапнякова яма, 5;
паркан, 11; будівля складу літ. Н, Т, Ч, Ю, Я
Майно цеху напільного обладнання, у складі: літ. А (а1,
Запорізька область,
ПрАТ «Світлофор», код за
а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8), Б, В, В1, Г; літ. Ю, Ю1, Ю2;
смт Веселе, вул. Робоча, 6 ЄДРПОУ 00656551
літ. ІІ; літ. И; літ. К; літ. Д; літ. ІІІ; літ. У, У’; літ. Ф, літ. Ф1;
літ. Т; літ. Н, О, П; літ. С, С1; літ. Р, Р1; літ. Ж, З; літ. Я;
літ. Е; літ. Х; літ. VІ, VІІ; літ. Л; літ. І; фільтр-колона, літ.
ІV; фільтр-колона, літ. ІV; блок очистки стічних вод з накопичувальним відстійником, літ. ІV; пристрій очистки
промислових стічних вод, літ. ІV; літ. И1, И2, И3; літ. V;
кабельна лінія 10 кВт 0,38/0,22; водопроводні мережі;
літ. IX; міжцехові теплові мережі; наружні мережі водопроводу повторного використання на проммайданчику;
літ. М; підстанція трансформаторна комплексна; літ. VІІІ;
повітряно-кабельна ЛЕП 10 кВт; літ. Ч; літ. Ш; літ. Щ
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Орган управління

Забійний цех з ковбасним відділенням
Комплекс будівель
Виробнича база у складі: 1/2 частини адмінприміщення
літ. «А» площею 225,3 м2, гараж літ. «Г» загальною площею 111,0 м2
Нежитлове приміщення (ШМБ)

Комплекс нежитлових приміщень

Комплекс будівель

Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, с. Березівка, вул. Шевченка, 6а
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Транспортна, 9
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Автобазівська, 4
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Автобазівська, 6
Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Курчатова, 40а
Кіровоградська обл.,
Новгородківський р-н,
с. Інгуло-Кам’янка,
вул. Шевченка, 27
Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а
Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302

ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 14309787
ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 14309787
ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 14309787
ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 14309787
ДП «НЕК «Укренерго», код за
ЄДРПОУ 00100227

Асфальтово-бетонний завод

Державна служба статистики України

Центральний розподільчий пункт будівельної бази

Пологівська районна
державна адміністрація Запорізької області

Домобудівельний комбінат (розширення)

Регіональне відділення
Фонду по Запорізькій
області
Регіональне відділення
Фонду по Запорізькій
області
Регіональне відділення
Фонду по Запорізькій
області
Регіональне відділення
Фонду по Запорізькій
області
Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області

Луганська область, смт Новоайдар, вул. Великий
шлях
Луганська область, смт Новоайдар, вул. Великий
шлях
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Силікатна, 10-ф

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області

Павільйон
Нежитлова будівля червоного кутка

Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 40

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля електропідстанції площею 211,3 м2 з обладнанням (передавальними пристроями), залізнична колія, внутрішньо квартальні
мережі, внутрішня телефонна мережа
Група інвентарних об’єктів у складі: водонапірна башня,
будівля артезіанської свердловини площею 20,2 м2

Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля трансформаторної підстанції площею 39,9 м2, будівля прохідної площею 67,5 м2, огорожа, під’їздна колія, енергокомунікації
Група інвентарних об’єктів: радіостанція «Карат», 2 шт.
(інв. №№ 1151, 1152), електростанція (інв. № 2021),
радіомір «Бета» (інв. № 2073)
Група інвентарних об’єктів у складі: адміністративна будівля, А-1, площею 397,1 м2; гараж, Б, площею 46,0 м2
Нежитлові приміщення №№ 384, 385, 386, 387, 388, 389
загальною площею 144,3 м2

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державне агентство водних ресурсів
України

Головне управління статисти- Державна служба стаки у Кіровоградській області, тистики України
код за ЄДРПОУ 02360926

Регіональне відділення
Фонду по Луганській
області
Регіональне відділення
Фонду по Луганській
області
Регіональне відділення
Фонду по Луганській
області

Головне управління статистики у Львівській області, код
за ЄДРПОУ 02361400
ПАТ «Дрогобицький завод
автомобільних кранів», код за
ЄДРПОУ 00240158

Державна служба статистики України

Львівська обл., м. Золочів, Відкрите акціонерне товавул. Львівська, 50
риство «Ремсервіс», код за
ЄДРПОУ 13837886
Львівська обл., ЗолочівТовариство з додатковою
ський р-н, с. Підгородне, відповідальністю «Золочіввул. Тернопільська, 6
ський радіозавод», код за
ЄДРПОУ 25229092
Львівська обл., СамбірТовариство з обмеженою відський р-н, с. Новосілкиповідальністю «Самбірське
Гостинні, вул. Нова, 12
АТП-14608», код за ЄДРПОУ
03114879
Львівська обл., СколавГоловне управління статисський р-н, с. Сколе, май- тики у Львівській області, код
дан Незалежності, 15
за ЄДРПОУ 02361400
м. Львів, вул. Генерала Чу- Державне підприємство Дерпринки, 71
жавний інститут проектування міст «Містопроект», код за
ЄДРПОУ 02497909

Регіональне відділення
Фонду по Львівській
області
Регіональне відділення
Фонду по Львівській
області

Станція енергокомплекс
Будівлі та споруди бази УМР
База будівельної дільниці № 6
Ковбасний цех фабрики-кухні

Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 3
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 18
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 22
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 23
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 21а
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ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«Южно-Українська АЕС», код
за ЄДРПОУ 24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«Южно-Українська АЕС», код
за ЄДРПОУ 24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«Южно-Українська АЕС», код
за ЄДРПОУ 24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«Южно-Українська АЕС», код
за ЄДРПОУ 24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«Южно-Українська АЕС», код
за ЄДРПОУ 24584661

Сховище зрідженого пропан-бутану
Майстерня хімічного покриття з службово-побутовим
корпусом

Регіональне відділення
Фонду по Львівській
області

Регіональне відділення
Фонду по Львівській
області
Державна служба статистики України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Адреса об’єкта
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 8
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 22
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 24
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 28
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 29
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 31
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 32
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 38

Назва балансоутримувача або зберігача, код за
ЄДРПОУ
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«Южно-Українська АЕС», код
за ЄДРПОУ 24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«Южно-Українська АЕС», код
за ЄДРПОУ 24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«Южно-Українська АЕС», код
за ЄДРПОУ 24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«Южно-Українська АЕС», код
за ЄДРПОУ 24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«Южно-Українська АЕС», код
за ЄДРПОУ 24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«Южно-Українська АЕС», код
за ЄДРПОУ 24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«Южно-Українська АЕС», код
за ЄДРПОУ 24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«Южно-Українська АЕС», код
за ЄДРПОУ 24584661

Орган управління
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Регіональне відділення Фонду по Одеській області

Будівля контори-лабораторії

Одеська обл., ЛиманУправління державної казський р-н, смт Доброслав, начейської служби України у
вул. Центральна, 45
Лиманському районі Одеської області, код за ЄДРПОУ
37984056
Одеська обл., м. Білгород- ТДВ «ПМК-225», код за
Дністровський, вул. Кочу- ЄДРПОУ 01039857
бинського, 52-Б

Державна казначейська служба України

Регіональне відділення
Фонду по Одеській
області

Регіональне відділення Фонду по Полтавській області

Нежитлова будівля, загальною площею 102,8 м2

Регіональне відділення по Миколаївській області
Будівля «Берлін»

Склад балонів та карбіду кальцію

Нежитлова будівля, загальною площею 236,1 м2

Регіональне відділення Фонду по Львівській області
Гараж, Г-1, площею 17,0 м2

Аргоно-киснева газофікаційна станція

Нежитлове приміщення, загальною площею 218,1 м2

Кропивницьке міжрайонне
управління водного господарства, код за ЄДРПОУ
01039563
Головне управління статисти- Державна служба стаки у Кіровоградській області, тистики України
код за ЄДРПОУ 02360926

ПАТ «Новоайдарська птахофабрика», код за ЄДРПОУ
00851488
ПАТ «Новоайдарська птахофабрика», код за ЄДРПОУ
00851488
КП «Сєвєродонецький комбінат будівельних матеріалів та
конструкцій», код за ЄДРПОУ
01235811

Майстерня вентзаготовок

Колишнє приміщення банку «Україна»

Регіональне відділення Фонду по Луганській області
Водопод’ємна установка ВУ-10-304

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Державна служба статистики України

Регіональне відділення Фонду по Кіровоградській області
Нежитлова будівля, а саме: будівля їдальні, Ааа1а2а3г,
загальна площа 240,3 м2; тротуар, вимощення, І; ІІ; ІІІ;
огорожа, №1
Нежитлова будівля, а саме: будівля пральні, АА′А′′гг1; г2;
г3, загальна площа 519,5 м2; вимощення, тротуар, І, ІІ

Продовження додатка 3

Нежитлова будівля

Прохідна

Полтавська обл., м. Гребін- Головне управління статистика, вул. Євгена Гребінки, 72 ки у Полтавській області, код
за ЄДРПОУ 02361892
Полтавська обл., Глобин- СТОВ «Пронозівське» (лікський р-н, с. Кагамлик,
відовано)
вул. Шевченка, 17а
Полтавська обл., Глобин- ПГСП «Колос», код за
ський р-н, с. Опришки,
ЄДРПОУ 5423107
вул. Миру, 50а
Полтавська обл., Козель- ТОВ «Агропромислове общинський р-н, с. Лутови- єднання «Цукровик Полнівка, вул. Короленка, 74-В тавщини», код за ЄДРПОУ
30811110
Полтавська обл., м. Полта- ВАТ «Будмашпол», код за
ва, вул. Буровиків, 6
ЄДРПОУ 1267900

Державна служба статистики України
Регіональне відділення
Фонду по Полтавській
області
Регіональне відділення
Фонду по Полтавській
області
Регіональне відділення
Фонду по Полтавській
області
Регіональне відділення
Фонду по Полтавській
області

Регіональне відділення Фонду по Рівненській області
Будівля медпункту, загальною площею 63,6 м2

Рівненська область, м. Дуб- ПрАТ «Дакор Вест», код за
но, вул. Грушевського, 184 ЄДРПОУ 03118357

Регіональне відділення
Фонду по Рівненській
області
2
Будівля котельні загальною площею 56,7 м
Рівненська область,
ТзОВ «Пересувна механізо- Регіональне відділення
м. Здолбунів, вул. Кутувана колона № 63», код за
Фонду по Рівненській
зова, 18
ЄДРПОУ 01273421
області
Будівля сауни та їдальні загальною площею 287,8 м2
Рівненська область, Здол- ТзОВ «Здолбунів Райагрохім» Регіональне відділення
бунівський р-н, смт Мізоч, код за ЄДРПОУ 05490523
Фонду по Рівненській
вул. Острозька, 1
області
Будівля прохідної загальною площею 17,8 м2
Рівненська область, Заріч- ВАТ «Зарічненський АгроРегіональне відділення
ненський р-н, с. Мутвиця, техсервіс», код за ЄДРПОУ Фонду по Рівненській
вул. Центральна, 5
00906670
області
Будівля столової загальною площею 472,5 м2
Рівненська область, Ради- ПрАТ «Дубноцукор», код за Регіональне відділення
вилівський р-н, с. Пусто- ЄДРПОУ 00372753
Фонду по Рівненській
іванне, вул. Першотравобласті
нева, 28а
Нежитлова будівля, склад-магазин, загальною площею Рівненська область, м. Дуб- ПрАТ «Дубноцукор», код за Регіональне відділення
125,7 м2
но, пров. Центральний, 9 ЄДРПОУ 00372753
Фонду по Рівненській
області
Гараж загальною площею 35,8 м2
Рівненська область,
Головне управління статисти- Державна служба стаВолодимирецький р-н,
ки у Рівненській області, код тистики України
смт Володимирець, вул. П. за ЄДРПОУ 02362061
Орлика, 6а
Будівля корівника для ВРХ на 50 голів загальною площею Рівненська область, ОстВідсутній
Регіональне відділення
1280,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
розький р-н, с. Слобідка,
Фонду по Рівненській
вул. Мала Слобідка, 60
області
«Рівненський завод високовольтної апаратури»
2
Будівля їдальні загальною площею 147,6 м , що не увій- Рівненська область, ЗдолВідсутній
Регіональне відділення
шла до статутного капіталу КСП «Білашівське»
бунівський р-н, с. Білашів,
Фонду по Рівненській
вул. І.Франка, 5
області

Регіональне відділення Фонду по Сумській області
Гараж з оглядовою ямою загальною площею 32,5 м2
Гараж загальною площею 46,7 м2
Будівля клубу бригади № 2
Будівля їдальні
Промтоварний склад
Магазин № 3
Кочегарка
Продовольчий склад
Контора
Загальнотоварний склад

Сумська область, м. Шост- Головне управління статистика, вул. Горького, 14а
ки у Сумській області, код за
ЄДРПОУ 02362227
Сумська область, м. Коно- Головне управління статиститоп, пл. Ярмаркова, 12
ки у Сумській області, код за
ЄДРПОУ 02362227
Сумська область, ОхтирВідсутній
ський район, с. Сосонка,
вул. Садова, 1а
Сумська область, ОхтирВідсутній
ський район, с. Стара Іванівка, вул. Решітька, 4а
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за
ни, вул. Горького, 122
ЄДРПОУ 31766001
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за
ни, вул. Горького, 122
ЄДРПОУ 31766001
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за
ни, вул. Горького, 122
ЄДРПОУ 31766001
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за
ни, вул. Горького, 122
ЄДРПОУ 31766001
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за
ни, вул. Горького, 122
ЄДРПОУ 31766001
Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, 122
Сумська область, м. Ромни, вул. Залізнична, 42,
Сумська область, м. Ромни, вул. Прокопенка, 107-а,
Сумська обл., м. Ромни,
вул. Горького, 122

Магазин № 12
Магазин № 7
Червоний куточок

ТОВ «Магістраль», код за
ЄДРПОУ 31766001
ТОВ «Магістраль», код за
ЄДРПОУ 31766001
ТОВ «Магістраль», код за
ЄДРПОУ 31766001
ТОВ «Магістраль», код за
ЄДРПОУ 31766001

Державна служба статистики України
Державна служба статистики України
Регіональне відділення
Фонду по Сумській
області
Регіональне відділення
Фонду по Сумській
області
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України, код
за ЄДРПОУ 37472062
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України

Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області
Нежитлова будівля- адміністративний будинок, загальною площею 195,9 м2

Тернопільська область, Ко- Головне управління статисти- Державна служба стазівський район, смт Козова, ки у Тернопільській області, тистики України
вул. Грушевського, 19
код за ЄДРПОУ 02362374

Регіональне відділення Фонду по Харківській області
Комплекс нежитлових будівель та споруд Зачепилівської Харківська обл., Зачепиексплуатаційної дільниці (10 одиниць)
лівський р-н, с. Кочетівка,
вул. Будівельна, 1б

Харківське міжрайонне
управління водного господарства, код за ЄДРПОУ
01033674

Державне агентство водних ресурсів
України-

>
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Продовження додатка 3

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або зберігача, код за
ЄДРПОУ

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області
Погріб літера «Б-1», загальною площею 39,7 м2
Погріб літера «В-1», загальною площею 39,1 м2
Погріб, загальною площею 113,8 м2
Погріб, загальною площею 35,4 м2

Хмельницька обл., ЛетиВідсутній
чівський р-н, смт Летичів,
вул. Автопарківська, 8
Хмельницька обл., ЛетиВідсутній
чівський р-н, смт Летичів,
вул. Автопарківська, 8
Хмельницька обл., ЛетиВАТ «Летичівський агрегатчівський р-н, смт Летичів, ний завод», код за ЄДРПОУ
вул. І.Франка, 33
901683
Хмельницька обл., СтароВідсутній
синявський р-н, смт Стара
Синява, вул. Ватутіна, 95

Регіональне відділення
Фонду по Хмельницькій області
Регіональне відділення
Фонду по Хмельницькій області
Регіональне відділення
Фонду по Хмельницькій області
Регіональне відділення
Фонду по Хмельницькій області

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
Будівля складу (літ.А-1) загальною площею 1129,5 м2;
прохідна (літ.Б-1) загальною площею 33,5 м2

Черкаська обл, м. Золото- Управління цивільного заноша, вул. Миру, 22
хисту Черкаської обласної
державної адміністрації, код
за ЄДРПОУ 23000072
Будівлі та споруди у складі: склад (літ. А-1); склад (літ.
Черкаська обл, м. Городи- Управління цивільного заА-1-1); тех.приміщення (літ. Б); прохідна (літ. В); ворота ще, вул. Чехова, 2а
хисту Черкаської обласної
дерев’яні № 1; паркан дерев’яний № 2; вимощення асф/
державної адміністрації, код
бет, І
за ЄДРПОУ 23000072

Черкаська обласна
державна адміністрація
Черкаська обласна
державна адміністрація

Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Нежитлова будівля

Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Рудівка,
вул. Олега Кошового, 13-А

Відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Чернігівській
області

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Нежитлова будівля колишньої котельні загальною площею 706,8 м2
Склад збереження матеріалів мобрезерву загальною площею 1159,9 м2 (з обладнанням: кран-балка – 2 одиниці;
консольно–поворотний кран – 1 одиниця; підвісні шляхи, електротельфер – 2 одиниці; стелаж – 1 одиниця;
контейнер – 2 одиниці)

м. Київ вул. Глибочицька,
44, літера Є
Київ, вул. Електриків, 26,
літера XXXII

ПрАТ «Зеніт-Сервіс», код за
ЄДРПОУ 30438313
ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», код за ЄДРПОУ
14312364

Регіональне відділення
Фонду по м. Києву
Регіональне відділення Фонду по м. Києву

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів,
що підлягають приватизації в 2019 році
Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області
Cадиба № 13 квартал 14

Вінницька обл., Немирівський р-н,
с. Нові Обиходи

Департамент будівництва Вінницької обласної державної адміністрації, код за
ЄДРПОУ 39578073

Вінницька обласна державна
адміністрація

Регіональне відділення Фонду по Житомирській області
Клуб

Житомирська обл., Олевський р-н,
с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26а

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по Житомирській області

Регіональне відділення Фонду по Львівській області
Головний виробничий корпус Львівська обл., Самбірський р-н,
с. Рудня, вул. Торгова, 3
Очисні споруди
м. Львів, вул. Персенківка, 19

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по Львівській області
Регіональне відділення Фонду по Львівській області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по Одеській області
Розширення майданчика № 3 м. Одеса, вул. Гаркавого, 6
ОМВО «Оріон» по випуску 1
млн компресорів до побутових
холодильників

ПАТ «МВО «Оріон», код за ЄДРПОУ
14309913

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Регіональне відділення Фонду по Полтавській області
Спортивний комплекс

Полтавська обл., Пирятинський р-н,
с. Вікторія, вул. Центральна, 15А
Полтавська обл., Миргородський
р-н, с. Петрівці, вул. Першотравнева
Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Сіренки

Спортивний комплекс
Мікроцентр

ЗАТ «Полтавська птахофабрика» – припинено
ТОВ Агрофірма «Миргородська», код за
ЄДРПОУ 0036805165

Регіональне відділення Фонду по Полтавській області
Регіональне відділення Фонду по Полтавській області

ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», код за
ЄДРПОУ 0031059651

Регіональне відділення Фонду по Полтавській області

Регіональне відділення Фонду по Сумській області
Житловий будинок № 1
Житловий будинок № 2
Житловий будинок № 3
Виробнича база (адмінбудівля, майстерня)

Адреса об’єкта
Донецька область, Нікольський р-н,
с. Малинівка, вул. Центральна, 4а

Сумська область, Недригайлівський
Відсутній
район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 3
Сумська область, Недригайлівський
Відсутній
район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 5
Сумська область, Недригайлівський
Відсутній
район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 11
м. Суми, вул. Черкаська, 15/2
ПАТ «Укртелеком», код за ЄДРПОУ
21560766

Регіональне відділення Фонду по Сумській області
Регіональне відділення Фонду по Сумській області
Регіональне відділення Фонду по Сумській області
Регіональне відділення Фонду по Сумській області

Черкаська обл, Золотоніський р-н,
с. Піщане, вул. Шеремета Руслана, 100Г

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області

м. Київ, вул. Виборзька, 5-17

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Додаток 5
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637

ПЕРЕЛІК
об’єктів соціально-культурного призначення,
що підлягають приватизації в 2019 році
Назва об’єкта, код за
ЄДРПОУ

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області
Їдальня-магазин з обладнанням (7 одиниць)

Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Садове, вул. Центральна, 6

ТОВ «Агромир і Ко», код за ЄДРПОУ
5527692

Їдальня № 7з майном у
кількості 6 одиниць
Їдальня № 11з майном у
кількості 4 одиниці
Їдальня № 14з майном у
кількості 1 одиниці
Їдальня № 23 на 200 посадочних місцьз майном у
кількості 16 одиниць

Дніпропетровська обл.,м. Павлоград,
вул. Можайського, 8Б
Дніпропетровська обл.,м. Кривий
Ріг,вул. Переяслівська
Дніпропетровська обл.,м. Кривий
Ріг, проммайданчик ПАТ «Південний
гірничо-збагачувальний комбінат»
Дніпропетровська обл.,м. Кривий
Ріг, проммайданчик ПАТ «Південний
гірничо-збагачувальний комбінат»
Дніпропетровська обл.,м. Кривий Ріг

Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Відсутній

Статутний
капітал, грн

Державна
частка, %

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Волинській області
05797977 ПАТ «Оснастка»

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

73 705 270,00

50,0055

Регіональне відділення Фонду по Волинській
області

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області
14313332 АТ «Дніпровський машинобудівний
завод»

м. Дніпро, вул. Будівель- 35 652 250,00 25,0000 + 1 акція Регіональне відділення
ників, 34
Фонду по Дніпропетровській області
м. Дніпро, вул. Курсант- 128 171 000,00
21,5524
Регіональне відділення
ська, 30
Фонду по Дніпропетровській області

Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області
22098117 ТзОВ «Липчанблок»

Хустський р-н, с. Липча,
вул. Вакарова, 54

5 364 890,00

22,5000

Регіональне відділення
Фонду по Закарпатській
області

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
20064284 ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів»
02308021 ПрАТ «Страхова компанія «Астарта»

м. Київ, вул. М. Раскової, 15
м. Київ, вул. Тверська, 6

21519858 ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»

м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39/41, офіс
701, 702, 706
30370450 ЗАТ «Спеціалізована акціонерна стра- м. Київ, вул. Кропивхова компанія «Спецексімстрах»
ницького, 3
19358098 Спільне українсько-швейцарське під- м. Київ, вул. Колекторприємство у формі товариства з об- на, 30
меженою відповідальністю «Тема»

6 616 900,00

100,0000

1 280 000,00

26,3102

27 800 000,00

30,0000

7 405 886,00

51,0000

750,00

40,0000

Регіональне відділення
Фонду по м. Києву
Регіональне відділення
Фонду по м. Києву
Регіональне відділення
Фонду по м. Києву
Регіональне відділення
Фонду по м. Києву
Регіональне відділення
Фонду по м. Києву

Регіональне відділення Фонду по Київській області
04685271 ПрАТ «Бориспільське підприємство
«Сортнасіннєовоч»

Киівська обл., м. Борис- 4 064 151,00
піль, вул. Завокзальна, 5

25,0000

Регіональне відділення
Фонду по Київській області

Регіональне відділення Фонду по Львівській області
32940082 ПрАТ «Новороздільське гірничохімічне підприємство «Сірка»

Львівська обл., м. Новий 178 209 707,00
розділ, вул. Гірнича, 2

100,0000

00177158 ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»

Львівська обл., м. Чер- 11 196 650,00
воноград, вул. Будівельна, 1а
м. Львів, вул. Заліз15 288 650,00
нична, 7

99,6667

05808758 ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»

05777118 ПрАТ «Перемишлянський приладобу- Львівська обл., м. Пере- 6 028 600,00
дівний завод «Модуль»
мишляни, вул. Галицька, 72
05762281 ПрАТ «Стебницьке гірничо-хімічне під- Львівська обл., м. Дро- 59 647 000,00
приємство «Полімінерал»
гобич, м. Стебник,
вул. Дрогобицька, 127
19325532 ТОВ «Науково-виробничо-комерційне Львівська обл., м. Бо11,60
мале підприємство «Боррікс»
рислав, пров. Губицький, 1

57,3890
24,7198
6,3672
24,0517

Регіональне відділення Фонду по Львівській
області
Регіональне відділення Фонду по Львівській
області
Регіональне відділення Фонду по Львівській
області
Регіональне відділення Фонду по Львівській
області
Регіональне відділення Фонду по Львівській
області
Регіональне відділення Фонду по Львівській
області

Регіональне відділення Фонду по Одеській області
13916108 Українсько-білоруське спільне підпри- м. Одеса, вул. Отамана
ємство «Одесмазсервіс» у формі това- Головатого, 47
риства з обмеженою відповідальністю

129,51

50,9999

Регіональне відділення
Фонду по Одеській області

Регіональне відділення Фонду по Полтавській області
30063363 ПрАТ «Полтавасадвинмаркет»

м. Полтава, вул. Половки, 62-а

5 574 600,00

99,9451

Регіональне відділення
Фонду по Полтавській
області

Регіональне відділення Фонду по Рівненській області
35505132 ПрАТ «Мирогощанський аграрій»

Рівненська обл., Дубен- 39 241 043,00
ський р-н, с. Мирогоща
Перша, вул. Шевченка, 1

75,7000

Регіональне відділення Фонду по Рівненській
області

Регіональне відділення Фонду по Сумській області
23050348 ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»

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

3 208 000,00

48,0212

Регіональне відділення
Фонду по Сумській області

Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області
00306650 ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно»

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18

48 709 520,00

25,0000

Регіональне відділення
Фонду по Тернопільській
області

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

30704866 ПрАТ «Виробництво «Технік»

Херсонська обл.,
3 214 900,00
м. Олешки, вул. Промислова, буд.1

28,0258

14312499 ПрАТ «Машинобудівний завод «Аметист»

Херсонська обл.,
7 957 700,00
м. Олешки, вул. Промислова, буд.1

49,5687

ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат»,код за ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області

30412929 ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»

ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат»,код за ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області

03579220 ТОВ «Проектно-вишукувальний інсти- м. Хмельницький,
тут «Хмельницькагропроект»
вул. Героїв Майдану, 54

9 січня 2019 року

Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області

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

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області
Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області

Державне комерційне торгове підприРегіональне відділення Фонду
ємство «Комбінат шкільного харчування», по Донецькій області
код за ЄДРПОУ 20314278 – зберігач

Відсутній

Додаток 6
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», код за
ЄДРПОУ 00178353
ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат»,код за ЄДРПОУ 00191000
ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат»,код за ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду по Донецькій області
Дитячий оздоровчий табір Донецька область, Першотравневий
«Лазурний»
р-н, с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74

Регіональне відділення Фонду
по Полтавській області
Регіональне відділення Фонду
по Полтавській області

Регіональне відділення Фонду по Сумській області

Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій області

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області
Клуб школяра

ПСП «Селянська спілка «Криворудська»,
код за ЄДРПОУ 05423120
ТОВ «Агропромислове об’єднання «Цукровик Полтавщини», код за ЄДРПОУ
30811110

Сумська обл., Охтирський район,
с. Стара Іванівка, вул. Решітька, 3а
Літній будинок відпочинку Сумська обл., Конотопський район,
с. Жолдаки, вул. Лісова, 38А

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Енергоцех

ПАТ «Полтаваобленерго», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду
00131819
по Полтавській області

Будинок культури № 1

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
68-квартирний житловий
будинок

Назва балансоутримувача або зберігача,
Орган управління
код за ЄДРПОУ
ПрАТ «Племінний завод «Малинівка», код Регіональне відділення Фонду
за ЄДРПОУ 00483501
по Донецькій області

Регіональне відділення Фонду по Полтавській області
Cпортивні корпуси № 2 та Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
№ 6 в дитячому оздоров- с. Потоки
чому таборі «Енергетик»
Лазня
Полтавська обл., Семенівський р-н,
с. Крива Руда, вул. Миру, 37
Їдальня
Полтавська обл., Шишацький р-н,
с. Яреськи, вул. Новаторів, 24

23073489 ПрАТ «Іста-Центр»
Додаток 4
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Продовження додатка 5

Назва об’єкта, код за
ЄДРПОУ
Клуб

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

Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області
м. Хмельницький,
вул. Тернопільська, 17

400 000,00

30,0000

1 868 750,00

16,0000

Регіональне відділення
Фонду по Хмельницькій
області
Регіональне відділення
Фонду по Хмельницькій
області

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
31982410 ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла»

Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 24/4

6 729 095,00

38,0224

№ 2 (1230)

Регіональне відділення Фонду по Черкаській
області

5

Â²ÄÎÌÎÑÒ²
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Продовження додатка 6

Код
Назва об’єкта
за ЄДРПОУ
05390655 СТОВ «Канівський інкубатор»

Адреса об’єкта
Черкаська обл., м. Канів,
вул, 1-го травня, 39,

Статутний
капітал, грн
470 000,00

Державна
частка, %
15,0300

Орган управління
Регіональне відділення Фонду по Черкаській
області

Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області
14314682 ПАТ «Чернівецький радіотехнічний
завод»

м .Чернівці, вул. Хотинська, 41

66 458 910,00

21,5239

100,0000

Апарат Фонду

33348385

195 963 000,00

99,9906

Апарат Фонду

62 513 200,00

99,9123

Апарат Фонду

43 930 000,00

99,6585

Апарат Фонду

35 996 860,00

76,7588

Апарат Фонду

7 012 000,00

50,9983

Апарат Фонду

00306710
32557330
14078902
14309913
33054220
00018201
00152230
16392628
00152388
23996806
Іноземнe
(Республіка
Болгарія)
00206256
00238180
00194122

504 700,00

50,0000

Апарат Фонду

1 441 640,00

50,0000

Апарат Фонду

12 048 630,00

50,0000

Апарат Фонду

36 652 947,00

50,0000

Апарат Фонду

3 280 252,00

26,0000

Апарат Фонду

993 106,00

25,0000

Апарат Фонду

8 706 749,50

25,0000

Апарат Фонду

2 929 628,00

20,4519

Апарат Фонду

14 100 (іноземна валюта – лв)

18,4397

Апарат Фонду

18 798 475,00

98,2853

Апарат Фонду

459 994,50

93,4363

Апарат Фонду

155 682 280,00

68,0095

Апарат Фонду

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області
14349640 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Літинський автобусний парк»
00692239 Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі
в тваринництві»

Вінницька обл., смт Літин,
вул. Сосонське шосе, 4
Вінницька обл., Тульчинський
р-н, с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 62

Міністерство інфраструктури
України
Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Регіональне відділення Фонду по Волинській області
00176259 Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного
підприємства «Волиньвугілля»
00692386 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві»
05281529 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волинська станція луківництва»

Волинська обл., м. Нововолинськ, Міністерство енергетики
вул. Луцька,1
та вугільної промисловості
України
Волинська обл., Луцький р-н,
Міністерство аграрної політики
смт Рокині, вул. Столбова, 2
та продовольства України
Волинська обл., м. Ковель,
вул. Ватутіна, 69

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області
14312884 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне
бюро «Елеватормлинмаш»
00693322 Державне підприємство державний шовкорадгосп «Криворізький»
32062157 Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень»

м. Дніпро, вул. Старокозацька,
16/18

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області

Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Лісопитомник,
вул. Шевченка, 9
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Голубівка,
вул. Центральна, 141а
м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області

Єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колишнього
структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного
заводу ім. Калініна
00193772 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дер- Дніпропетровська обл., м. Кривий
жавна інспекція по якості залізних руд»
Ріг, вул. Староярмаркова, 35
00693279 Державне підприємство «Шовкорадгосп «Щорський»
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, смт Щорськ, вул. Матросова, 1
00693233 Єдиний майновий комплекс державного підприємства
Дніпропетровська обл., Апос«Апостолівське підприємство по племінній справі у тварин- толівський р-н, м. Апостолове,
ництві»
вул. Каманіна, 1
00693227 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Со- Дніпропетровська обл., Софіївфіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» ський р-н, с. Вакулове, вул. 40
років Перемоги, 2
04605711 Державне підприємство «Проектний інститут «Дніпродзер- Дніпропетровська обл.,
жинськцивільпроект»
м. Кам’янське, вул. Запорізька, 20а

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області
Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області
Міністерство аграрної політики
та продовольства України
Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
20281076 Єдиний майновий комплекс колишнього державного підпри- Дніпропетровська обл., м. Кривий Міністерство економічного
ємства «Трансмаш»
Ріг, вул. Коломойцівська, 25
розвитку і торгівлі України

Регіональне відділення Фонду по Донецькій області
Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден» Донецька обл., м. Маріуполь, пр.
Луніна, 42
20314278 Єдиний майновий комплекс державного комерційного тор- Донецька обл., м. Мирноград,
гового підприємства «Комбінат шкільного харчування»
мікрорайон Молодіжний, 58

Міністерство інфраструктури
України
Регіональне відділення Фонду
по Донецькій області

Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Берегівський кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський
кар’єр»
14313174 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідне конструкторське бюро машинобудування»

Закарпатська обл., Берегівський
р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 245
м. Ужгород, вул. Сергія Мартина, 4

Регіональне відділення Фонду
по Закарпатській області
Регіональне відділення Фонду
по Закарпатській області

Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області
32343302 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дер- м. Запоріжжя, вул. Патріотичжавний інститут по проектуванню промислових підприємств» на, 74 а
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Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Риб- Івано-Франківська обл., Галицьне господарство «Галицький»
кий р-н, м. Бурштин, вул. Л.
Українки, 12

Державне агентство рибного
господарства України

Регіональне відділення Фонду по Київській області
Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Регіональне відділення Фонду по Кіровоградській області
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Рожеве

Регіональне відділення Фонду
по Кіровоградській області

Регіональне відділення Фонду по Львівській області
14308380 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «До- м. Львів, вул. Наукова, 7
слідний завод «Хвиля»
31803446 Єдиний майновий комплекс державного підприємства
Львівська обл., Мостиський р-н,
«Ліктрави»
м. Мостиська, вул. Я. Мудрого,
121
24306494 Єдиний майновий комплекс державного підприємства
Львівська обл., Яворівський р-н,
«Львівське»
с. Висіч

Регіональне відділення Фонду
по Львівській області
Міністерство аграрної політики
та продовольства України
Міністерство аграрної політики
та продовольства України

Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області
00854995 Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Племрепродуктор «Степове»

Миколаївська обл., Миколаївський Міністерство аграрної політики
р-н, с. Степове
та продовольства України

Регіональне відділення Фонду по Одеській області
01387828 Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Енергомонтажний поїзд № 754»
33171824 Державне підприємство «Регіональний дослідноекспериментальний комплекс»
33933233 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чорноморський яхт-клуб»
13884006 Єдиний майновий комплекс державного підприємства
ремонтно-будівельної дільниці «Агрос»
5632466 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інженерний виробничо-науковий центр литва під тиском»
22492239 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес»
23860359 Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Центр тестування мобільної техніки»
21028008 Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Нефон»
24971375 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК»

м. Одеса, вул. Семінарська, 15а

Регіональне відділення Фонду
по Одеській області
Одеська обл., Біляївський р-н,
Регіональне відділення Фонду
с.Паліївка
по Одеській області
м. Одеса, пляж «Отрада», траРегіональне відділення Фонду
верси 7-9
по Одеській області
м. Одеса, вул. Михайлівська, 13 Міністерство аграрної політики
та продовольства України
м. Одеса, вул. Хімічна, 2
Регіональне відділення Фонду
по Одеській області
Одеська обл., м. Южне, вул. Інду- Міністерство економічного
стріальна, 8
розвитку і торгівлі України
Одеська обл., Біляївський р-н,
Регіональне відділення Фонду
с. Нерубайське, вул. Зелена, 1
по Одеській області
м. Одеса, вул. Терешкової, 21
Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
Одеська обл., Овідіопольський
Державна служба України з
р-н, смт Авангард, вул. Базопитань регуляторної політики
ва, 21
та розвитку підприємництва

Регіональне відділення Фонду по Полтавській області
21049938 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дер- м. Полтава, вул. Сапіго, 1
жавний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та
молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»
02497967 Державне підприємство «Державний проектний інститут міс- м. Полтава, вул. Гоголя, 25
тобудування «Міськбудпроект» (м. Полтава)

Міністерство аграрної політики
та продовольства України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства

00729646 Єдиний майновий комплекс Державного насінницького сіль- Сумська обл., Конотопський р-н, Міністерство аграрної політики
ськогосподарського підприємства «Вирівське»
с. Вирівка, вул. Шевченка, 2
та продовольства України

Регіональне відділення по Тернопільській області

ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів,
у тому числі тих, що передані в оренду, приватизацію яких розпочато в 2018 році
Назва об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Сумській області

Додаток 7
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637

Код
за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

00700192 Державна підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»

89 592 368,49

20077482

Назва об’єкта

Регіональне відділення по Івано-Франківській області

14277337 Єдиний майновий комплекс державного підприємства
Київська обл., м. Бровари,
«Українська виробничо-наукова лабораторія імуногенетики» вул. Кутузова, 77

30634595 АТ «Україна туристична»

30083966

Код
за ЄДРПОУ

Регіональне відділення
Фонду по Чернівецькій
області

Апарат Фонду
м. Київ, вул. Шовковична, 12, офіс 309
АТ «Київпассервіс»
м. Київ, вул. Нижній
Вал, 15а
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»
м. Миколаїв, Каботажний
Узвіз, 18
ПрАТ «Українська енергозберігаюча
м. Київ, вул. Січових
сервісна компанія»
Стрільців, 77, оф. 418
ВАТ «Херсонський бавовняний комм. Херсон, Площа П.
бінат»
Дубинди, 1
ПрАТ «Державний науково-виробм. Київ, вул. Бульварноничий комплекс заготівлі і збереження Кудрявська , 27
аутологічної крові та її компонентів»
АТ «Харківський науково-дослідний та м. Харків, Червонозапроектно-конструкторський інститут водський р-н, просп.
«Енергопроект»
Московський, 10/12
ПАТ «Машинобудівне виробниче
м. Одеса, вул. Ак. Гароб’єднання «Оріон»
кавого, 6
ТОВ «Містечко інвалідів»
м. Київ, вул. Бориспільська, 40
АТ «Укрнафтопродукт»
м. Київ, бульв. Верховної
Ради, 34
ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»
Івано-Франківська обл.,
м. Надвірна, вул. Майданська, 5
АТ «Київський науково-дослідний та
м. Київ, просп. Перепроектно-конструкторський інститут моги, 4
«Енергопроект»
ПАТ «Нафтопереробний комплекс – Львівська обл., м. ДроГаличина»
гобич, вул. Бориславська, 82
ТОВ «Конотоп Компані»
Сумська обл., м. Конотоп, 4-й пров. вул.
Успенсько-Троїцької, 12
ТОВ «Інтерприборсервіс»
Республіка Болгарія,
м. Козлодуй 3321, Врачанська обл., Муніципалітет Козлодуй
ВАТ «Житомирський завод хімічного м. Житомир, вул. Проволокна»
мислова, 1/154
ВАТ «Коломийський завод сільськоІвано-Франківська обл.,
господарських машин»
м. Коломия, вул. Пушкіна, 6
АТ «Запорізький виробничий алюмініє- м. Запоріжжя, шосе Піввий комбінат»
денне, 15

Продовження додатка 7

14311712 Державне підприємство «Український світлотехнічний інститут»
14044113 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Тернопільське державне авіційне підприємство «Універсал-Авіа»

м. Тернопіль, вул. Бродівська,
44 а
м. Тернопіль, Підволочиське
шосе, аеропорт

Регіональне відділення Фонду
по Тернопільській області
Міністерство інфраструктури
України

Регіональне відділення Фонду по Харківській області
00212630 Державне підприємство «Український державний інститут по
проектуванню заводів важкого машинобудування»
00387298 Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат»
08183514 Державне підприємство «Світанок»

м. Харків, просп. Московський,
151
Харківська обл., Богодухівський
р-н, с. Лозова
Харківська обл., Балаклійський
р-н, м. Балаклія, вул. Загородня, 7
22994509 Державне підприємство «Благодатне»
Харківська обл., Зміївський р-н,
с. Благодатне, вул. Жовтнева, 16
Єдиний майновий комплекс колишнього Державного підпри- Харківська обл., Харківський р-н,
ємства «Науково-виробниче підприємство «Меридіан»
с. Котляри, вул. Безлюдівська, 6
Єдиний майновий комплекс Харківського хлібозаводу № 1 – м. Харків, вул. Штерівська, 6
колишній структурний підрозділ Харківського державного
підприємства робітничого постачання Південної залізниці
23460862 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ор- м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
ган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем
управління та умов процесу перевезень на залізничному
транспорті»

Регіональне відділення Фонду
по Харківській області
Регіональне відділення Фонду
по Харківській області
Міністерство аграрної політики
та продовольства України
Міністерство аграрної політики
та продовольства України
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Міністерство інфраструктури
України
Міністерство інфраструктури
України

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
14141394 Державне підприємство «Державне науково-виробниче під- м. Херсон, вул. Богородицька
приємство «Винконсервпроект»
(Червонофлотська), 124

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

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства – фірми «Оризон-Транс»
30705346 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут легкої промисловості»
31782788 Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс»
34675640 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління»

Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Промислова, 13
м. Черкаси, В’ячеслава Чорновола, 243/1
м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1
Черкаська обл., м. Ватутіне,
вул. Лейтенанта Кривошеї, 113

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»
Регіональне відділення Фонду
по Черкаській області

Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області
25077191 Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики
22849629 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий дім «Буковинська горілка»

Чернівецька обл., Сокирянський
район, м. Новодністровськ
м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 4-А

Регіональне відділення Фонду
по Чернівецькій області
Регіональне відділення Фонду
по Чернівецькій області

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
16460790 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Проектний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»
37423350 Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Український центр у сфері благоустрою»
05422987 Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного
забезпечення та автоматики «Укрдорзв’язок»
30518866 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний резервний насіннєвий фонд України»
21537419 Державне підприємство «Розрахунковий центр послуг»
13670251 Державне підприємство «Укрархбудінформ»
25202325 Державне підприємство «Центр з сертифікації будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій»
30251613 Державне підприємство «Науково-технічний центр оцінки
відповідності у будівництві «Будцентр»

м. Київ, вул. Межигірська, 83
м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г
м. Київ, вул. Михайла Чалого, 3
м. Київ, вул. Саксаганського, 1
м. Київ, просп. Возз’єднання,
15/17
м. Київ, бул. Лесі Українки, 26
м. Київ, вул. Тургенєвська, 38
м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1

36946596 Державне підприємство «Центр будівельного та енергоефек- м. Київ, вул. Велика Житомиртивного інжинірингу»
ська, 9

Регіональне відділення Фонду
по Запорізькій області

Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
Державне агентство автомобільних доріг України
Міністерство аграрної політики
та продовольства України
Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства

>
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Продовження додатка 7

Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Апарат Фонду
33323245 Державне підприємство «Вінницький завод «Кристал»
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21
31091889 Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях» Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Героїв Сталінграда, 36
01125614 Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське
м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1
пароплавство»
00852909 Державне підприємство «Іскра»
Харківська обл., Зміївський р-н,
с. Велика Гомільша
32444638 Державне підприємство «Завод «Радіореле»
м. Харків, просп. Гагаріна, 181
00953042 Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібо- Харківська обл., Чугуївський р-н,
продуктів»
смт Новопокровка, вул. ім. В.
Вєсіча,1
20077743 Державне підприємство «Укрекоресурси»
м. Київ, вул. Лобачевського, 23в
14312789 Державне підприємство «Електронмаш»
м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4
00205104 Державне підприємство «Черкаський державний завод хімічних реактивів»
05516406 Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Львівський науково-дослідний і проектний інститут «ЛьвівбудмНДІпроект»
35829997 Державне підприємство «Науково-дослідна виробничотехнічна агенція «Стратегія регіонального розвитку»
Єдиний майновий комплекс колишнього державного торговельного підприємства «ГУДОК»
00203625 Запорізьке державне підприємство «Кремнійполімер»

35411469 Державне підприємство «Український карантинний розсадник»

Будинок для сезонних працівників площею 655,8 м2 з
вхідним майданчиком

Апарат Фонду
Апарат Фонду

Одноповерхова будівля лазні загальною площею
146,3 м2

Кабінет Міністрів України
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21 Апарат Фонду

Будівля очисної споруди літ. А загальною площею
122,8 м2 з відстійниками № 1, № 2, № 3, № 4

м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9
м. Київ, вул. Аеродромна, 14

Апарат Фонду

Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Теплична, 7

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України

Нежитлові вбудовані приміщення: на другому поверсі
площею 179,4 м2, на третьому поверсі – 22,0 м2, на
четвертому поверсі – 186,7 м2, загальною площею
388,1 м2 у шестиповерховому виробничо-складському
корпусі з прибудовами
Будівля гаража літ. Б площею 79,5 м2, будівля гаража Вінницька обл., м. Тульчин, Управління Державної казДержавна казначейська
літ. Д площею 36,8 м2, будівля дизельної літ. Е площею вул. Леонтовича, 47
начейської служби України у
служба України
2
Тульчинському районі Вінниць34,9 м
кої області, код за ЄДРПОУ
37897753

Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, с. Мила,
вул. Комарова, 2-В

Адреса об’єкта

Апарат Фонду

Назва балансоутримувача або
зберігача, код за ЄДРПОУ

Вінницька обл., м. Тульчин, ТОВ «Тульчинський консерввул. Заводська, 2
ний завод», код за ЄДРПОУ
33444908

Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Удич, вул. 1-го
Травня, 2а
Будівля бурякопункту площею 158,9 м2; ВАТ «Удицький Вінницька обл., Теплицьцукровий завод»
кий р-н, с. Удич, вул. 1-го
Травня, 1
Будинок тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов до Вінницька обл., Іллінецьстатутного капіталу СВАТ «Садовод»
кий р-н, с. Криштопівка,
вул. Жовтнева, 11б
Будівля лазні загальною площею 97,2 м2, що не увіВінницька обл., Іллінецький
йшла до статутного капіталу СВАТ «Садовод»
р-н, с. Вербівка, вул. Центральна, 69а
Протипожежна господарська мережа
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка,
вул. Благовіщенська, 103
Будівля лазні загальною площею 55,6 м2, що не
Вінницька обл., Літинський
увійшла до статутного капіталу СВАТ «Племзавод
р-н, с. Літинські Хутори,
«Україна»
вул. Б. Варави, 1а
Частина нежитлових вбудованих приміщень площею
м. Вінниця, вул. Пиро75,2 м2 у цокольному поверсі 9-поверхового адмінгова, 29
будинку

Будівля лазні площею 71,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Гонорівське»
Будівля побутового корпусу АТЦ з верандою загальною
площею 191,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соболівський цукровий завод»
Будівля магазину площею 62,3 м2, що не увійшла до
статутного капіталу САТ «Самгородоцьке»
Будинок для сезонних працівників літ. А, підвал А/п,
вхідний майданчик а, вхід до підвалу а1, а2, балкон а3
загальною площею 715,5 м2
Будівля лазні площею 137,0 м2
Центральний склад-навіс № 2 літ. В загальною площею
424,1 м2, який не увійшов до статутного капіталу ВАТ
«Ладижинське ЕМПЗ № 9», код за ЄДРПОУ 00121790
Гаражі літ. Г загальною площею 183,1 м2, які не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ
№ 9», код за ЄДРПОУ 00121790
Майстерня МЗМ літ. Д загальною площею 363,4 м2,
яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9», код за ЄДРПОУ 00121790
Будівля лазні загальною площею 208,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод»
Будівля лазні літ. «А» загальною площею 173,5 м2

Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська,
211-С
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 1
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Гонорівка,
вул. Центральна, 2
Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Соболівка,
пров. Центральний, 7г
Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Красне,
вул. Центральна, 59
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Миколаївка,
вул. Лесі Українки, 26а
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Обухів, пров. Робітничий, 8А
Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 9б
Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 9а
Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Промислова, 9в

Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Соколівка,
вул. Терешкової, 74а
Вінницька обл., Літинський
р-н, с. Шевченка, вул. Незалежності, 145
Будинок побуту літ. А загальною площею 211,8 м2 з
Вінницька обл., Літинський
ґанком
р-н, с. Кусиківці, вул. Шляхова, 38
2
Будівля колишньої пошти площею 40,7 м , що не уві- Вінницька обл., Іллінецьйшла до статутного капіталу ВАТ «Камяногірський
кий р-н, с. Камяногірка,
цукровий завод»
вул. Центральна, 1
Будівля магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та ґанком Вінницька обл., Козятин2
загальною площею 66,7 м , що не увійшла до статутного ський р-н, с. Коритувата,
капіталу САТ «Самгородоцьке»
вул. Садова, 59б
Будівля лазні загальною площею 89,4 м2, що не увіВінницька обл., Літинйшла до статутного капіталу СВАТ «ім.1-го Травня»
ський р-н, с. Осолинка,
вул. Шевченка,1б
Будівля трансформаторної підстанції літ. А площею
Вінницька обл., Тульчин42,0 м2, електрощит, башта
ський р-н, смт Кирнасівка,
урочище Набережне, 1А
Будівля дизельної і трансформаторної літ. А, а
Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка,
хутір Федьківка, урочище
Федьківське, 1А

9 січня 2019 року

Будівля лазні літ. А з тамбуром літ. а, вхідним майданчиком літ. а1 загальною площею 176,2 м2

Апарат Фонду

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області

Будівля лазні площею 221,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Бершадський цукровий завод»
(припинено)
Окреме майно: димова труба, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод»

Будівля їдальні літ. «А» загальною площею 428,4 м2 з
підвалом літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками

м. Львів, вул. Тернопільська, 10

ПЕРЕЛІК
окремого майна, приватизацію якого розпочато в 2018 році

Група інвентарних об’єктів: прохідна площею 73,2 м2, адмінкорпус площею 1919,0 м2 (в т. ч. склад, їдальня, овочевий цех), будівля колишнього клубу площею 225,9 м2,
металева ємність 400 м3
Нежитлова будівля для продуктів загальною площею
87,5 м2; ВАТ «Удицький цукровий завод»

Назва об’єкта
Приміщення площею 106,8 м2 в будівлі гаража літ «Б»,
запасні частини 1550 шт., матеріали 3101 шт. та МШП
2121 шт.
Будівля лазні літ. А площею 50,8 м2

Апарат Фонду
Міністерство інфраструктури
України
Міністерство інфраструктури
України
Апарат Фонду

Додаток 8
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637

Назва об’єкта

Продовження додатка 8

Назва балансоутримувача або
Орган управління
Адреса об’єкта
зберігача, код за ЄДРПОУ
м. Вінниця, вул. Максимо- ПАТ «Вінницьке АТП-10554», Регіональне відділення
вича, 21
код за ЄДРПОУ 05482245
Фонду по Вінницькій
області
Вінницька обл., ЛітинПрАТ «Племзавод «ЛітинРегіональне відділення
ський р-н, с. Громадське, ський», код за ЄДРПОУ
Фонду по Вінницькій
вул. Ковпака, 4а
00846180
області
Вінницька обл., ПіщанПрАТ «Сад України», код за
Регіональне відділення
ський р-н, с. Дмитрашків- ЄДРПОУ 00414316
Фонду по Вінницькій
ка, вул. Садова, 4а
області
Вінницька обл., ХмільЖданівська сільська рада, код Регіональне відділення
ницький р-н, с. Качанівка, за ЄДРПОУ 04331633
Фонду по Вінницькій
вул. Кошового, 16
області
Вінницька обл., Погреби- Сніжнянська сільська рада, код Регіональне відділення
щенський р-н, с. Сніжна, за ЄДРПОУ 04327790
Фонду по Вінницькій
вул. Шкільна, 4
області
Вінницька обл., ПіщанПрАТ «Сад України», код за
Регіональне відділення
ський р-н, с. Дмитрашків- ЄДРПОУ 00414316
Фонду по Вінницькій
ка, вул. Садова, 4б
області
Вінницька обл., Козятин- ТОВ «М2 Інжиніринг», код за Регіональне відділення
ський р-н, смт Глухівці,
ЄДРПОУ 40887961
Фонду по Вінницькій
вул. Кар’єрна, 2б
області
м. Вінниця, вул. 600ТОВ «Вінницький оптикоРегіональне відділення
річчя, 25
механічний завод», код за
Фонду по Вінницькій
ЄДРПОУ 23062707
області

Відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області

Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Відсутній
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
ТОВ «Шанс», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення
20119134
Фонду по Вінницькій
області
ТОВ «Шанс», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення
20119134
Фонду по Вінницькій
області
ПАТ “Крижопільський цукро- Регіональне відділення
вий завод», код за ЄДРПОУ
Фонду по Вінницькій
03374764
області
Відсутній
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Головне управління Держказ- Державна казначейська
начейства у Вінницькій області служба України
Держказначейства України, код
за ЄДРПОУ 21727137
Бершадська міська рада, код Регіональне відділення
за ЄДРПОУ 04051033
Фонду по Вінницькій
області
Відсутній
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Відсутній
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД», код Регіональне відділення
за ЄДРПОУ 37165945
Фонду по Вінницькій
області
Відсутній
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
ПрАТ «Сад України», код за
Регіональне відділення
ЄДРПОУ 00414316
Фонду по Вінницькій
області
ПАТ «Вищеольчедаївське», код Регіональне відділення
за ЄДРПОУ 385520
Фонду по Вінницькій
області
Відсутній
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Відсутній
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Відсутній
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Відсутній
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Шевченківська сільська рада, Регіональне відділення
код за ЄДРПОУ 04326514
Фонду по Вінницькій
області
ПАТ «Племзавод «Літинський», Регіональне відділення
код за ЄДРПОУ 00846180
Фонду по Вінницькій
області
Відсутній
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Відсутній
Регіональне відділення
Фонду по Вінницькій
області
Осолинська сільська рада, код Регіональне відділення
за ЄДРПОУ 04326448
Фонду по Вінницькій
області
СВАТ «Птахокомбінат ТульРегіональне відділення
чинський», код за ЄДРПОУ
Фонду по Вінницькій
05413994
області
СВАТ «Птахокомбінат ТульРегіональне відділення
чинський», код за ЄДРПОУ
Фонду по Вінницькій
05413994
області

Регіональне відділення Фонду по Волинській області
Приміщення адміністративно-побутового комбінату
загальною площею 3718,3 м2, літер «А-2»

Нежитлове приміщення – гараж, літер «Б-1», загальною площею 39,5 м2

Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця,
вул. Миру, 61

ВП «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації
шахт» ДП «ОК» «Укрвуглереструктуризація», код за ЄДРПОУ 39257791
Волинська обл.,
Головне управління статистики
м. Володимир-Волинський, у Волинській області
вул. Олени Хохол, 22

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державна служба статистики України

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області
Будівля гаража загальною площею 52,5 м2 (літ. А-1)

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55
Нежитлова будівля загальною площею 471,6 м2
Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське,
вул. Соборна, 3а
Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля магазину № 15)
Дніпропетровська обл.,
загальною площею 291,9 м2
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86
Нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, А1-1) загальною Дніпропетровська обл.,
площею 113,7 м2
м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а
Частина нежитлової будівлі загальною площею
Дніпропетровська обл.,
182,5 м2, вимощення І, огорожа № 1, 2
м. Першотравенськ,
вул. Жовтнева, 27/1
Будівля кафе «Уют» літ. А, загальною площею 329,2 м2 Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. Сучкова, 23/1

Головне управління статистики
у Дніпропетровській області,
код за ЄДРПОУ 02359946
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», код за ЄДРПОУ
05393043
ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат», код
за ЄДРПОУ 00191023
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», код за ЄДРПОУ
00191307
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», код за ЄДРПОУ 00178353

ПАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», код за
ЄДРПОУ 05393139 «Комбінат
виробничих підприємств»
Будівля магазину, літ. А-1, загальною площею 49,5 м2 м. Дніпро, вул. Снігова, 9Д КП «Комбінат виробничих підприємств», код за ЄДРПОУ
01373246
Будівля медпункту № 68 загальною площею 102,6 м2 м. Дніпро, вул. ПовітряКП «Комбінат виробничих підна, 5
приємств», код за ЄДРПОУ
01373246
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління м. Дніпро, вул. Будівель- АТ «Дніпровський машинобуЖКГ літ. С-2, загальною площею 1486,6 м2, сходи літ. ників, 34
дівний завод», код за ЄДРПОУ
с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна
14313332
промбази ЖКГ літ. СI-1, загальною площею 16,8 м2,
приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1,
СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2, навіс літ. СЇІV -1, склад літ. СЖ-1, загальною площею
176,0 м2, ґанок літ. сж, склад металу літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № III – мостіння, внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі
теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання -163 од.
Одноповерхова будівля літ. «Б» (колишня лазня), яка Дніпропетровська обл.,
Відсутній
має приміщення з № 1 по № 87, загальною площею
м. Першотравенськ,
2
761,6 м
вул. Молодіжна, 12
Нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею
Дніпропетровська обл.,
ПрАТ «Північний ГЗК», код за
1849,7 м2 з огорожею та замощенням
м. Кривий Ріг, вул. Бірю- ЄДРПОУ 00191023
зова, 2А
Нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, за- Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Криворізький залізорудгальною площею 141,6 м2, навісом літ. а
м. Кривий Ріг, вул. Січес- ний комбінат», код за ЄДРПОУ
лавська (Кремлівська), 10б 00191307
Будівля овочесховища літ. А-1, з прибудовами – літ. м. Дніпро, просп. Свобо- ПрАТ «Дніпровський металурА’-1, А2-2, загальною площею 1083,4 м2, вентшахтою ди, 187Б
гійний завод», код за ЄДРПОУ
літ. а’-1, ґанком літ. а, навісами – літ. А’, Б, ворота05393056
ми – № 1, № 2
Будівля готелю «Рассвет» літ. А-7, А’-2, А2-2, А’’’, а,
м. Дніпро, вул. Івана
ДП «Управління справами
а-1 загальною площею 11173,1 м2
Акінфієва, (колишня ФуФонду державного майна
чика), 30
України», код за ЄДРПОУ
39950170
Гараж цегляний загальною площею 21,3 м2
Дніпропетровська обл.,
Головне управління статистики
м. Апостолове, вул. Цен- у Дніпропетровській області
тральна (Леніна), 63
Будівля майстерень літ. Е-2 площею 1353,8 м2
Дніпропетровська обл.,
Головне управління статистики
м. Кривий Ріг, просп.
у Дніпропетровській області
Героїв-підпільників (Дзержинського), 1е
Будівля гаражів літ. Ж-1 площею 78,7 м2
Дніпропетровська обл.,
Головне управління статистики
м. Кривий Ріг, просп.
у Дніпропетровській області
Героїв-підпільників (Дзержинського), 1ж
Будівля їдальні № 16 на 100 місць загальною площею Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Південний гірничо1046,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу ПАТ м. Кривий Ріг, вул. Переяс- збагачувальний комбінат», код
лавська буд. 2б
за ЄДРПОУ 00191000
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат»
Будівля їдальні № 15 на 100 місць загальною площею Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Південний гірничо556,6 м2, що не увійшла до статутного капіталу ПАТ
м. Кривий Ріг, вул. Широ- збагачувальний комбінат», код
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат»
ківське шосе (Широківське за ЄДРПОУ 00191000
шосе), буд. 148а
Комплекс будівель обчислювального центру у складі: м. Дніпро, вул. Малинов- Національний банк України,
адміністративна будівля літ. А2 – 2 на І поверсі поз.
ського, 66
код за ЄДРПОУ 00032106
1-31, на ІІ поверсі поз. 32-48 загальною площею
854,9 м2, будівля гаража літ. Б-2 загальною площею
1106,7 м2, ґанки літ. б, б1, гараж літ. В-1 загальною
площею 412,0 м2, будівля сторожки літ. Е, е’, е», навіси літ. И, З, Ж, огорожі та споруди №№ 1, 2, 3, 4,
частина 5, 7, частина мостіння – І
Частина будівлі – А загальною площею 217,8 м2, бу- Дніпропетровська обл.,
Головне управління статистики
дівлі – Б, б, В, Г, Д, огорожа № 1-2
м. Павлоград, вул. Добро- у Дніпропетровській області
любова, 9 а
Гараж цегляний загальною площею 33,0 м2
Дніпропетровська обл.,
Головне управління статистики
м. Марганець, вул. Сау Дніпропетровській області
дова, 9

№ 2 (1230)

Державна служба статистики України
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Міністерство промислової політики України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області

Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Державна служба статистики України
Державна служба статистики України
Державна служба статистики України
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській області
Національний банк
України

Державна служба статистики України
Державна служба статистики України
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Продовження додатка 8

Назва балансоутримувача або
Орган управління
зберігача, код за ЄДРПОУ
9 одиниць автотранспортних засобів
м. Дніпро вул. БерегоТДВ «Дніпропетровське АТП
Регіональне відділення
ва, 210
11228»
Фонду по Дніпропетровській області
Нежитлова будівля літ. Ж-1, прибудова літ. Ж1-1 заДніпропетровська обл.,
ПрАТ «Дніпропетровська
Регіональне відділення
гальною площею 239,4 м2
м. Дніпро, вул. КільченПМК № 246», код за ЄДРПОУ Фонду по Дніпропеська, 2
01354527
тровській області
Частина адміністративної будівлі (приміщення 3-го по- Дніпропетровська обл.,
Головне управління статистики Державна служба ставерху) загальною площею 362,1 м2
м. Кривий Ріг, просп. Геро- у Дніпропетровській області, тистики України
їв підпільників, 1А
код за ЄДРПОУ 02359946
Будівля котельні (колишньої) (інв. № 1796), тепломе- Дніпропетровська обл.,
ПРАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДРегіональне відділення
режа внутримайданчикові (інв. № 4743), хімводоочист- м. Павлоград, вул. Харків- ХІММАШ», код за ЄДРПОУ
Фонду по Дніпропека (інв. № 4781)
ська, 15
00217417
тровській області
Нежитлова будівля (колишня будівля митниці) літ. А-1 Дніпропетровська обл.,
ПАТ «ІНТЕРПАЙП Новомосков- Регіональне відділення
загальною площею 124,0 м2 з ґанком літ. а
м. Новомосковськ,
ський трубний завод», код за Фонду по Дніпропевул. Сучкова, 210
ЄДРПОУ 05393139
тровській області
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Регіональне відділення Фонду по Донецькій області
Нежитлова будівля загальною площею 71,6 м2

Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Комяхова, 38а

Інженерна споруда «Басейн бризкальний»

Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2
Нежитлова будівля комбінату побутового обслуговуДонецька обл., Нікольський
вання загальною площею 93 м2
(Володарський) р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13
Група будівель і споруд автостанції у складі: будівля
Донецька обл., Манавтостанції площею 236,1 м2, туалет площею 48,7 м2, гушський р-н, смт Ялта,
навіс площею 226,9 м2, навіс площею 12,6 м2, огорожа вул. Маяковського, 48/18А
площею 18,2 м2, огорожа площею 13,6 м2, замощення
площею 5215 м2
Нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною Донецька обл., м. Бахмут,
площею 134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 загальною
пров. Ломоносівський 2-й,
площею 259,0 м2 в літ. “Г-2г» загальною площею 393, буд. 3
2
4 м (колишня їдальня, інв. № 672)
Нежитлова будівля лазні – сауни з прибудовою, літ.
Донецька обл., м. МаріуА-1, А1-1, загальною площею 138,5 м2
поль, вул. Зелена, 33
Нежитлові приміщення №№ 1-9 загальною площею
97,9 м2 (колишня лазня)

Донецька обл., м. Краматорськ, смт Шабельківка,
вул. Вільямса, 1
Бокс № 1, П-1 на території автотранспортного вироб- Донецька обл., Бахмутничого об’єднання загальною площею 1440,0 м2
ський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, буд. 101
Бокс № 2, О-1 на території автотранспортного вироб- Донецька обл., Бахмутничого об’єднання загальною площею 1031,9 м2
ський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, буд. 101
Нежитлова будівля літ. “А-1» з прибудовами та ґанком Донецька обл., Покров(інв. № 26)
ський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка,
буд. 86А

Державна установа «Донецький обласний лабораторний
центр Міністерства охорони
здоров’я України»,
код за ЄДРПОУ 38531102
ВАТ «Содовий завод», код за
ЄДРПОУ 00204895

Міністерство охорони
здоров’я України

ТДВ «СІНІАТ», код за ЄДРПОУ
00290601

Регіональне відділення
Фонду по Донецькій
області

КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою Господарського суду Донецької області від 10.04.2007
р. по справі № 12/58Б)
ТОВ «Агрофірма Степове», код
за ЄДРПОУ 00848664

Регіональне відділення
Фонду по Донецькій
області

Регіональне відділення
Фонду по Донецькій
області
СТОВ «Первомайська птаРегіональне відділення
хофабрика», код за ЄДРПОУ Фонду по Донецькій
00851979
області
ПАТ «Донецьке обласне підРегіональне відділення
приємство автобусних стан- Фонду по Донецькій
цій», код за ЄДРПОУ 03113785 області

Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ
«Центренерго», код за
ЄДРПОУ 00131245
Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ
«Центренерго», код за
ЄДРПОУ 00131245
КСП «Селидівське», код за
ЄДРПОУ 00848196

Регіональне відділення
Фонду по Донецькій
області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Регіональне відділення
Фонду по Донецькій
області

Регіональне відділення Фонду по Житомирській області
Нежитлова будівля колишньої лазні на 20 місць (літ. А) Житомирська обл., Ємільзагальною площею 244,0 м2
чинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133/Л
Нежитлова будівля колишнього павільйону-їдальні (літ. Житомирська обл., Олев2
А) загальною площею 264,1 м
ський р-н, с. Кишин,
вул. Гаражна, 7
Гараж
Житомирська обл., смт Лугини, вул. Героїв Небесної
Сотні, 25

ДП ПМК -155 ВАТ «Житомирводбуд», код за ЄДРПОУ
01036804
П(ПО)СП «Кишинське», код за
ЄДРПОУ 5418655

Регіональне відділення
Фонду по Житомирській
області
Регіональне відділення
Фонду по Житомирській
області
Управління фінансів Лугинської Міністерство фінансів
районної державної адмініУкраїни
страції Житомирської області

Регіональне відділення по Закарпатській області
Вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 м2

Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Болгарська, 3

ПАТ «Ужгородський Турбогаз», Регіональне відділення
код за ЄДРПОУ 00153608
Фонду по Закарпатській
області

Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області
Окреме майно у складі: склад зберігання спецмашин,
літ. Ф інв. № 1-0021 площею 868,6 м2; запасні частини до автомобілів в кількості – 241 одиниця; інше
майно в кількості – 1927 одиниць, у складі: касета
для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт., ложки
алюмінієві – 100 шт., набір інструментів – 1 шт., набір
ключів – 2 шт., пила – 16 шт., прибор ДК4 – 10 шт.,
протигаз – 20 шт., розпиратор – 800 шт., СМУ – 50
шт., сумка дерматинова – 9 шт., сокира з ручкою – 5
шт., електромегафон – 1 шт., замок начіпний – 2 шт.,
касета – 40 шт., аптечка – 35 шт., цебро брезентове –
100 шт., цебро гумове – 65 шт., каністра велика – 28
шт., каністра мала – 75 шт., касета для каністр – 30
шт., клапан на розпилювач – 280 шт., лопата – 82 шт.,
вогнегасник – 44 шт., ланцюг ковзання – 12 шт.
Окреме майно у складі: коридори першого поверху
№ 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею 32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення
№ 19-24 підвалу «під А» та сходова клітина ІІІ загальною площею 132,3 м2, підземне приміщення «Б»
площею 96,16 м2
Очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків, у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4
(в т. ч. трубопроводи – 366 п. м)
Гараж № 9, літ. В, загальною площею 16,1 м2

м. Запоріжжя,
вул. Карпенка-Карого, 60

Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка,
вул. Нова, 4а

ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12355», код за
ЄДРПОУ 03116849

Регіональне відділення
Фонду по Запорізькій
області

Зберігач – ТОВ «ВІТЬОК», код Регіональне відділення
за ЄДРПОУ 35215538
Фонду по Запорізькій
області

Запорізька обл., Запорізь- ПрАТ «Сантехмонтаж», код за
кий р-н, с. Розумівка, тери- ЄДРПОУ 01415559
торія б/в «Лісова поляна»

Регіональне відділення
Фонду по Запорізькій
області

Запорізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний, 58

Державний концерн
«Укроборонпром»

Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад», код за
ЄДРПОУ 14313317

Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Адміністративна будівля загальною площею 826,3 м2,
що не включена до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта»
та перебуває на його балансі
Окреме майно у складі: контора, А загальною площею
653,7 м2; ремонтна майстерня, Б загальною площею
1422,7 м2; автогараж, В загальною площею 155,6 м2;
основний склад, Г загальною площею 211,7 м2; основний склад, Д загальною площею 352,0 м2; прохідна,
Ж загальною площею 180 м2; вбиральня, З загальною
площею 10,4 м2; оглядова яма, 1 загальною площею
15,8 м2; огорожа, 2 загальною площею 992,7 м2; огорожа, 3 загальною площею 133,7 м2

м. Івано-Франківськ,
вул. Отця І. Блавацького, 22
Івано-Франківська обл.,
Галицький р-н, с. Маріямпіль, вул. Меліоративна,
будинок 23

ПАТ «Укрнафта», кодза
ЄДРПОУ 00135390
Галицьке міжрайонне управління водного господарства,
код за ЄДРПОУ 01037577

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державне агентство
водних ресурсів України

Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Садова, 94

Будівля недіючої лазні площею 98,5 м2

Київська обл., Броварський
р-н, с. Зазим’є, вул. Широка (Пролетарська), 17
Частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень Київська обл., м. Бо№ 15, № 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок риспіль, вул. Київський
шлях, 10
(сауна)
Нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною пло- Київська обл., Барищею 220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2)
шівський р-н, с. Бзів,
вул. Свято-Миколаївська,
22
Нежитлова будівля – їдальня (літ. А) площею 129,7 м2, Київська обл., м. Береприбудова (літ. а) площею 140,2 м2, ґанок (літ. а1),
зань, вул. Героїв Небесної
Сотні, 27а
ґанок (літ. а2)
Нежитлова будівля (столова) загальною площею
Київська обл., Васильків749,5 м2
ський р-н, с. Крушинка,
вул. Колгоспна, 11

№ 2 (1230)

ВАТ «Ірпіньмаш», код за
ЄДРПОУ 00240135
СТОВ «Нова Україна», код
за ЄДРПОУ 00448737 (припинено)
ВАТ «Бориспільське АТП
13264», код за ЄДРПОУ
02140745 (припинено)
СТОВ ім. Леся Сердюка, код
за ЄДРПОУ 00857479
ПАТ «Березанське», код за
ЄДРПОУ 00849994

Назва балансоутримувача або
Орган управління
зберігача, код за ЄДРПОУ
Будівля магазину загальною площею 611,3 м2
Київська обл., БаришівСТОВ «Гостролуччя», код
Регіональне відділення
ський р-н, с. Гостролуччя, за ЄДРПОУ 00850039 (приФонду по Київській
вул. Ценральна (колишня пинено)
області
Леніна), 69
Частина будівлі автотракторних класів загальною пло- Київська обл., м. Фастів,
ВАТ «Сільгосптехніка», код за Регіональне відділення
щею 378,7 м2
вул. Гусєва, 27
ЄДРПОУ 03744994
Фонду по Київській
області
Будівля недіючої лазні площею 188,2 м2
Київська обл., Васильків- ВАТ «Племінний завод
Регіональне відділення
ський р-н, с. Плесецьке,
«Дзвінкове», код за ЄДРПОУ Фонду по Київській
вул. Варовицького, 10
00857404
області
Нежитлове приміщення їдальні загальною площею
Київська обл., м. ВаПАТ «Васильківхлібопродукт», Регіональне відділення
318,1 м2
сильків, вул. Володимир- код за ЄДРПОУ 00951741
Фонду по Київській
ська, 22
області
Нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною Київська обл., м. ВаПАТ «Васильківхлібопродукт», Регіональне відділення
площею 177,7 м2
сильків, вул. Володимир- код за ЄДРПОУ 00951741
Фонду по Київській
ська, 22
області
Будівля магазину площею 186,8 м2
Київська обл., БаришівКСП «Хмельовик», код за
Регіональне відділення
ський р-н, с. Григорівка,
ЄДРПОУ 00849942 (в стані
Фонду по Київській
вул. Леніна, 16/1
припинення)
області
Гараж (літ. А); оглядова яма (під літ. А) загальною
Київська область, Бородян- Управління фінансів БороМіністерство фінансів
площею 62,5 м2
ський район, смт Бородян- дянської районної державної України
ка, вул. Михайлівська, 1А адміністрації, код за ЄДРПОУ
05408384
Павільйон «Кострома» (літ. Б) загальною площею
Київська обл., м. Обухів,
Обухівське міжрайонне управ- Державне агентство
111,3 м2
вул. Каштанова, 68
ління водного господарства, водних ресурсів України
код за ЄДРПОУ 05430774
Ремонтна майстерня (літ. Д) загальною площею
Київська обл., м. Обухів,
Обухівське міжрайонне управ- Державне агентство
766,3 м2
вул. Каштанова, 68
ління водного господарства, водних ресурсів України
код за ЄДРПОУ 05430774
Гаражі (літ. Д) загальною площею 251,5 м2
Київська обл., м. Кагарлик, Обухівське міжрайонне управ- Державне агентство
вул. Фрунзе, 103
ління водного господарства, водних ресурсів України
код за ЄДРПОУ 05430774
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Регіональне відділення Фонду по Кіровоградській області
Нежитлова будівля – кафе на 75 місць загальною пло- м. Кропивницький,
щею 644,7 м2
вул. Нижня П’ятихатська,
24а
Нежитлова будівля (магазин) загальною площею
Кіровоградська обл., Бо2
115,9 м
бринецький р-н, с. Верхньоінгульське, вул. Набережна, 14
Установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.
Кіровоградська обл.,
ААВАГЕ117
м. Олександрія, вул. Заводська, 1
Малярний агрегат СО-154, реєстровий номер
Кіровоградська обл.,
5814256.20.ААВАГЕ118
м. Олександрія, вул. Заводська, 1
Малярна станція СО, реєстровий номер 5814256.20. Кіровоградська обл.,
ААВАГЕ119
м. Олександрія, вул. Заводська, 1
Вентилятор ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46), реєстровий но- Кіровоградська обл.,
мер 5814256.20.ААВАГЕ120
м. Олександрія, вул. Заводська, 1
Вентилятор В-Ц4-75-6,3, реєстровий номер
Кіровоградська обл.,
5814256.20.ААВАГЕ121
м. Олександрія, вул. Заводська, 1
Будівля їдальні загальною площею 238,9 м2
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Давидівка, вул. Лісова, 6
Приміщення теслярсько-столярної майстерні площею Кіровоградська обл.,
152,1 м2
м. Олександрія, вул. Заводська, 1
Адміністративна будівля та господарські приміщення Кіровоградська обл.,
м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса ), 1
Гараж (літ. Г) площею 25,9 м2

Нежитлова будівля (свинарник) загальною площею
163,0 м2
Комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного корпусу (механічний цех літ. Б, б, б’) загальною
площею 5393 м2, будівля адміністративно-побутового
корпусу (АБК, літ. А, А’) загальною площею 819,7 м2,
бокс збірний для автомобілів (бокс літ. В) загальною
площею 561,6 м2, огорожа № 1, замощення № 1
Комплекс будівель споруд та обладнання у складі:
штаб-прохідна (літ. АА1) 182,7 м2; склад-сховище (літ.
Н) 839,1 м2; сховище (літ. П) 878,7 м2; сховище (літ.
С) 873,2 м2; трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс
(літ. В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ.
Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ.
з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до
підвалу (літ. Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О);
підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал
(літ. К1); підвал (літ. Л1); ганок, кр; ганок, кр1; ганок,
кр2; ганок, кр.3; ганок, кр.4; ганок, кр.5; ганок, кр.6;
ворота, №; ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3;
огорожа, № 4
Кран баштовий КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106
Приміщення лазні (магазину) загальною площею
405,6 м2
Будівля гаража площею 23,8 м2

Регіональне відділення
Фонду по Київській
області
Регіональне відділення
Фонду по Київській
області
Регіональне відділення
Фонду по Київській
області
Регіональне відділення
Фонду по Київській
області

Регіональне відділення
Фонду по Київській
області
ПАТ «Птахофабрика «Україна», Регіональне відділення
код за ЄДРПОУ 05477066
Фонду по Київській
області

ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код
за ЄДРПОУ 14309787
Відсутній

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Регіональне відділення
Фонду по Кіровоградській області

ПрАТ «НВО «Етал», код за
ЄДРПОУ 05814256

Регіональне відділення
Фонду по Кіровоградській області
Регіональне відділення
Фонду по Кіровоградській області
Регіональне відділення
Фонду по Кіровоградській області
Регіональне відділення
Фонду по Кіровоградській області
Регіональне відділення
Фонду по Кіровоградській області
Регіональне відділення
Фонду по Кіровоградській області
Регіональне відділення
Фонду по Кіровоградській області
Державна казначейська
служба України

ПрАТ «НВО «Етал», код за
ЄДРПОУ 05814256
ПрАТ «НВО «Етал», код за
ЄДРПОУ 05814256
ПрАТ «НВО «Етал», код за
ЄДРПОУ 05814256
ПрАТ «НВО «Етал», код за
ЄДРПОУ 05814256
CФГ «Славутич», код за
ЄДРПОУ 32150431
ПрАТ «НВО «Етал», код за
ЄДРПОУ 05814256

Управління Державної казначейської служби України в
Ульяновському районі Кіровоградської області, код за
ЄДРПОУ 37944689
Кіровоградська обл., м. До- Управління Державної казналинська, вул. Соборності чейської служби України у ДоУкраїни (Леніна), 17
линському районі Кіровоградської області, код за ЄДРПОУ
37983323
Кіровоградська обл.,
ЗАТ «Голованівський хліб», код
смт Голованівськ,
за ЄДРПОУ 00378750
вул. Щаслива (Крупської), 10
Кіровоградська обл.,
ДП «Об’єднана компанія «Укм. Олександрія, проїзд По- рвуглереструктуризація», код
ліграфістів, 10-а
за ЄДРПОУ 39244468

Державна казначейська
служба України

Регіональне відділення
Фонду по Кіровоградській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Кіровоградська обл., Кіро- Кіровоградська районна дервоградський р-н, с. Грузь- жавна адміністрація, код за
ке, вул. Маловисківське
ЄДРПОУ 04055067
шосе, 2

Кіровоградська районна
державна адміністрація

Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н,
с. Липняжка, вул. Цукровий
завод, № 22
Кіровоградська обл.,
смт Онуфріївка, вул. Центральна, 17

Регіональне відділення
Фонду по Кіровоградській області
Регіональне відділення
по Кіровоградській
області

Приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 м2 на пер- Кіровоградська обл.,
шому поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а»
смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30

Регіональне відділення по Київській області
Будівля їдальні літ. «П» площею 1299,2 м2

Продовження додатка 8

ПрАТ «Науково-виробниче
об’єднання «Етал», код за
ЄДРПОУ 05814256
ТОВ «Виробничо-будівельна
компанія «ІВВІ’С Україна»,
код за ЄДРПОУ 34366955
(зберігач)
Управління Державної казначейської служби України в
Онуфріївському районі Кіровоградської області, код за
ЄДРПОУ 37824388
Управління Державної казначейської служби України у
Вільшанському районі Кіровоградської області, код за
ЄДРПОУ 36542400

Державна казначейська
служба України

Державна казначейська
служба України

Регіональне відділення Фонду по Луганській області
Нежитлові будівлі у складі: склад готової продукції (літ.
Б -Бiv, б, б1) площею 362,1 м2; склад метанолу (літ. В,
в-в11) площею 6,8 м2
Нежитлові будівлі у складі: склад (літ. 3-2Н,з) загальною площею 14,7кв. м; зварочна (літ. Е 1Н,е) загальною площею 33,4 м2; склад (літ. Д- 1Н) загальною
площею 56,8 м2
Будинок газорозподільної підстанції загальною площею
28,6 м2
Будинок трансформаторної підстанції загальною площею 145,1 м2
Будинок насосної станції загальною площею 1900,3 м2

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова,
5-д 9/2
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова,
5-д 9/1

Відсутній

Луганська обл.,
м. Лисичанськ,
вул. Незалежності,128-70
Луганська обл.,
м. Лисичанськ,
вул. Незалежності,128-68
Луганська обл.,
м. Лисичанськ,
вул. Незалежності,128-69

ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів», код
за ЄДРПОУ 5389942
ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів», код
за ЄДРПОУ 5389942
ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів», код
за ЄДРПОУ 5389942

Відсутній

9 січня 2019 року

Регіональне відділення
Фонду по Луганській
області
Регіональне відділення
Фонду по Луганській
області
Регіональне відділення
по Луганській області
Регіональне відділення
Фонду по Луганській
області
Регіональне відділення
Фонду по Луганській
області
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Продовження додатка 8

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею Луганська обл., м. Лиси55,0 м2
чанськ, вул. селище Геологів, 14
Група інвентарних об’єктів: нежитлова будівля площею Луганська обл., Сватів554,4 м2, гараж площею 65,1 м2, сарай площею 23 м2, ський р-н, м. Сватове,
сарай площею 6,2 м2, вбиральня площею 22,6 м2
вул. Державна, 9
Група інвентарних об’єктів: фільтр-прес ФП-4-4400
інв.№ 21060062 та ємкість інв. № 03060436
Комплекс будівель та споруд у складі: будівля складського господарства літ. «А, а», загальною площею –
141,8 м2; будівля складу обладнання літ. «Б», загальною площею – 410,8 м2; будівля столярної майстерні
літ. «Г», загальною площею – 601,4 м2; будівля складу
матеріалів літ. «Д, д», загальною площею 77,7 м2; будівля складу обладнання літ. «Ж», загальною площею
210,7 м2; навіс літ. «З»; огорожа № 1, 2, 7; ворота
№ 3, 4, 5; замощення І

Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 6б

Назва балансоутримувача або
Орган управління
зберігача, код за ЄДРПОУ
ВАТ «Луганськгеологія», код за Регіональне відділення
ЄДРПОУ 01432115
Фонду по Луганській
області
Управління державної казДержавна казначейська
начейської служби України у
служба України
Сватівському районі Луганської області, код за ЄДРПОУ
37928384
ВАТ «Лисичанський завод гу- Регіональне відділення
мових технічних виробів», код Фонду по Луганській
за ЄДРПОУ 05389942
області
Державне підприємство
Міністерство економіч«Науково-дослідний і проек- ного розвитку і торгівлі
тний інститут хімічних техно- України
логій «Хімтехнологія», код за
ЄДРПОУ 04687873

Регіональне відділення Фонду по Львівській області
Окреме майно – будівля гаража літ. «Б-1» площею
54,2 м2

Львівська обл., м. Яворів,
вул. Котляревського, 3

Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 2
площею 20,2 м2

Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13

Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 3
площею 25,7 м2

Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13

Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 4
площею 26,8 м2

Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13

Окреме майно – нежитлові допоміжні приміщення
площею 23,1 м2

Львівська обл., м. Самбір,
вул. Мазепи, 13

Окреме майно – гараж, А-1, загальною площею
42,7 м2

Львівська обл., м. Сокаль,
вул. Сонячна, 5а, гар. 1

Окреме майно – нежитлове приміщення, сарай В-1,
загальною площею 21,5 м2

Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 28

Окреме майно – вбудовані нежитлові приміщення №№ 12, 13 першого поверху загальною площею
11,4 м2 та вбудовані нежитлові приміщення №№ 16,
17, 18 другого поверху загальною площею 13,4 м2,
розташовані в будівлі А-2
Група інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор
Нежитлова будівля кафе «Сузір’я», літ. А-1, площею
143,6 м2

Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 28
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4

Головне управління статистики
у Львівській області, Код за
ЄДРПОУ 02361400
Самбірське управління Державної казначейської служби
України Львівської області, код
за ЄДРПОУ 37893577
Самбірське управління Державної казначейської служби
України Львівської області, Код
за ЄДРПОУ 37893577
Самбірське управління Державної казначейської служби
України Львівської області, код
за ЄДРПОУ 37893577
Самбірське управління Державної казначейської служби
України Львівської області, код
за ЄДРПОУ 37893577
Головне управління статистики
у Львівській області, код за
ЄДРПОУ 02361400
Управління державної казначейської служби у Перемишлянському районі Львівської
області, код за ЄДРПОУ
36848550
Управління державної казначейської служби у Перемишлянському районі Львівської
області, код за ЄДРПОУ
36848550
ПАТ «Зміна», код за ЄДРПОУ
22405648

Державна служба статистики України
Державна казначейська
служба України
Державна казначейська
служба України
Державна казначейська
служба України
Державна казначейська
служба України
Державна служба статистики України
Державна казначейська
служба України

Державна казначейська
служба України

Регіональне відділення
Фонду по Львівській
області
Львівська обл., Кам’янка- Добротвірська ТЕС ПАТ «ЗаМіністерство енергетиБузький р-н, смт Доброхіденерго», код за ЄДРПОУ
ки та вугільної промиствір, вул. І. Франка, 12б
00131618
ловості України
Будівля операційно-диспетчерського управління пло- Львівська обл., СокальВідокремлений підрозділ
Міністерство енергетищею 1060,5 м2
ський р-н, с. Сілець, при- «Західно-Українська виконавча ки та вугільної промиссілок Солтиси, 753 А
дирекція з ліквідації шахт»
ловості України
Державного підприємства
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» код за
ЄДРПОУ 39257791
Адмінпобуткомбінат площею 3828,5 м2
Львівська обл., СокальВідокремлений підрозділ
Міністерство енергетиський р-н, с. Сілець, при- «Західно-Українська виконавча ки та вугільної промиссілок Солтиси, 753 Б
дирекція з ліквідації шахт»
ловості України
Державного підприємства
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» код за
ЄДРПОУ 39257791
2
Будівля їдальні площею 782,8 м
Львівська обл., СокальВідокремлений підрозділ
Міністерство енергетиський р-н, с. Сілець, при- «Західно-Українська виконавча ки та вугільної промиссілок Солтиси, 753 В
дирекція з ліквідації шахт»
ловості України
Державного підприємства
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» код за
ЄДРПОУ 39257791
Будівля пилорами площею 219,5 м2
Львівська обл., СокальВідокремлений підрозділ
Міністерство енергетиський р-н, с. Сілець, при- «Західно-Українська виконавча ки та вугільної промиссілок Солтиси, 753 Г
дирекція з ліквідації шахт»
ловості України
Державного підприємства
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» код за
ЄДРПОУ 39257791
Будівля дегазаційної установки (поверхневої дегазації) Львівська обл., СокальВідокремлений підрозділ
Міністерство енергетиплощею 132,1 м2
ський р-н, с. Сілець, при- «Західно-Українська виконавча ки та вугільної промиссілок Солтиси, 755 а
дирекція з ліквідації шахт»
ловості України
Державного підприємства
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» код за
ЄДРПОУ 39257791
2
Будівля ВГК площею 160,0 м
Львівська обл., СокальВідокремлений підрозділ
Міністерство енергетиський р-н, с. Сілець, при- «Західно-Українська виконавча ки та вугільної промиссілок Солтиси, 753 Е
дирекція з ліквідації шахт»
ловості України
Державного підприємства
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» код за
ЄДРПОУ 39257791
Нежитлове приміщення телерадіоательє площею
Львівська обл., м. Соснів- Державне підприємство «Шах- Міністерство енергети2
359,3 м (прибудова до житлового будинку)
ка, вул. Театральна, 15
та «Візейська», код за ЄДРПОУ ки та вугільної промис39646625
ловості України
Нежитлові вбудовані приміщення №№ 1, 52 загальною Львівська обл., м. Микола- Миколаївська районна дерМиколаївська районна
2
площею 63,4 м , що розташовані на І поверсі будівлі їв, бульвар Проектний, 1 жавна адміністрація Львівської державна адміністрація
області, код за ЄДРПОУ
Львівської області
04056339

Регіональне відділення по Миколаївській області
Будівлі та споруди бази Гідроспецбуду ІІІ черги
Будівлі та споруди газового господарства

Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 14
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 15

ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«ЮУ АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП
«ЮУ АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Регіональне відділення Фонду по Одеській області
Приміщення складу № 16 (реєстровий номер
955360.1.ААБАЛД733)
Будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м2
Будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною
площею 94,5 м2
Будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 251,8 м2
Приміщення магазину

Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове,
вул. Привокзальна, 4
Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Автомобільна, 1
Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Автомобільна, 1
Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Автомобільна, 1
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард,
вул. Теплична, 1
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Регіональне відділення
Фонду по Одеській
області
ВАТ «АТП-15173», код за
Регіональне відділення
ЄДРПОУ 03118067
Фонду по Одеській
області
ВАТ «АТП-15173», код за
Регіональне відділення
ЄДРПОУ 03118067
Фонду по Одеській
області
ВАТ «АТП-15173», код за
Регіональне відділення
ЄДРПОУ 03118067
Фонду по Одеській
області
КСП «Тепличне» (ПП «Теплич- Регіональне відділення
не»), код за ЄДРПОУ 5528964 Фонду по Одеській
області

Продовження додатка 8

Назва балансоутримувача або
Орган управління
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
зберігача, код за ЄДРПОУ
Будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2
Одеська обл., ЛиманВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Трояндове,
Фонду по Одеській
вул. Шевченка, 2
області
Нежитлова будівля загальною площею 287,8 м2
Одеська обл., Овідіополь- ПрАТ «Дністровський», код за Регіональне відділення
ський р-н, с. Новоградків- ЄДРПОУ 00413245
Фонду по Одеській
ка, вул. Центральна, 57
області
Будівлі та споруди колишньої лазні, у складі нежитло- Одеська обл., Саратський ПАТ «Южний», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення
вої будівлі площею 171,3 м2 (літ. А); нежитлової будівлі р-н, с. Розівка, вул. Шкіль- 00413417
Фонду по Одеській
області
площею 169,2 м2 (літ. А1) та котельні площею 73,1 м2 на, 3
(літ. Б)
Будівля колишньої пошти загальною площею 58,7 м2 Одеська обл., м. Подільськ,
Відсутній
Регіональне відділення
вул. Бочковича, 99
Фонду по Одеській
області
Будівля магазину загальною площею 54,0 м2
Одеська обл., РоздільнянВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Степанівка,
Фонду по Одеській
вул. Анісімова, 42
області
Колишній учбовий комбінат
м. Одеса, пров. БісквітВідсутній
Апарат Фонду
ний, 16-А
Будівля колишньої їдальні
м. Одеса, вул. Плієва, 1-Г
Відсутній
Регіональне відділення
Фонду по Одеській
області
Нежитлові приміщення магазину (літ. А) загальною
Одеська обл., м. Подільськ,
Відсутній
Регіональне відділення
площею 252 м2, що орендуються СПД «Присяжний
вул. Бочковича, 92-а
Фонду по Одеській
області
С.А.»
Нежитлові споруди загальною площею 1526,3 м2 з
м. Одеса, Овідіопольська
Відсутній
Апарат Фонду
устаткуванням
дуга, 3-А
49/100 частин нежитлової будівлі загальною площею м. Одеса, Французький
ТОВ «ДРАЙВ-ІН», код за
Міністерство охорони
350 м2
бульвар, 85/5
ЄДРПОУ 20984139
здоров’я України
Будівля колишньої електростанції з обладнанням та
м. Ізмаїл, вул. КишинівІзмаїльська філія ДП «Адміні- Міністерство інфраградирнею
ська, 4
страція морських портів Украї- структури України
ни», код за ЄДРПОУ 38728402

Регіональне відділення Фонду по Полтавській області
Нежитлова будівля колишньої лазні площею 150,2 м2

Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове,
вул. Молодіжна, 35
Громадська будівля літ. А-1 (магазин-павільйон) заПолтавська обл., Карлівгальною площею 166,8 м2
ський р-н, с-ще Михайлівське, вул. Горького, 5-а
Громадська будівля Т-1 (магаазин) загальною площею Полтавська обл., Карлів120,5 м2
ський р-н, м. Карлівка,
вул. Гурамішвілі, 1-Д
Громадська будівля літ S-1 (пральня) загальною пло- Полтавська обл., Карлів2
щею 91,9 м
ський р-н, м. Карлівка,
вул. Гурамішвілі, 1-З
Громадська будівля АП-1 (їдальня) загальною площею Полтавська обл., Карлів2
408,5 м
ський р-н, м. Карлівка,
вул. Гурамішвілі, 1-Ж
Нежитлове приміщення в житловому будинку літ. А,
м. Полтава, вул. Бірюзова
загальною площею 184,7 м2
Маршала, 36
Нежитлова буділвя колишньої їдальні загальною площею 202,9 м2
Побутовий корпус літ. ТС-ІІ загальною площею
705,3 м2

Полтавська обл., м. Зіньків,
вул. Гончарна (Котовського), 11
Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6

Громадська будівля (офіс) літ. ОБ-1 загальною площею Полтавська обл., м. Полта327,4 м2
ва, вул. Харчовиків, 6
Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 186,5 м2 Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Тарасенкове,
вул. Шевченка, 7/1а
Громадський будинок літ. А1, загальною площею
Полтавська обл., Гадяць156,8 м2
кий р-н, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75
Нежитлова будівля – склад балонів літ. V-1 площею
м. Полтава, вул. Бірюзова
2
23,5 м
Маршала, 26/1
Нежитлова будівля їдальні площею 147,1 м2
Вбиральня літ. R площею 4,1 м2
Громадський будинок, літ. А- будівля їдальні, площею
112,3 м2

Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб,
вул. Центральна, 29-а
м. Полтава, вул. Маршала
Бірюзова, 26/1
Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка,
вул. Паркова, 2б

Пустовійтівська сільська рада, Регіональне відділення
код за ЄДРПОУ 22549650
Фонду по Полтавській
області
ВАТ «Імені Голобородька», код Регіональне відділення
за ЄДРПОУ 00384880 (ліквіФонду по Полтавській
довано)
області
ТОВ «КМЗ-Капітал», код за
Регіональне відділення
ЄДРПОУ 35939237
Фонду по Полтавській
області
ТОВ «КМЗ-Капітал», код за
Регіональне відділення
ЄДРПОУ 35939237
Фонду по Полтавській
області
ТОВ «КМЗ-Капітал», код за
Регіональне відділення
ЄДРПОУ 35939237
Фонду по Полтавській
області
ОСББ «Добробут 2017», код за Регіональне відділення
ЄДРПОУ 40982242
Фонду по Полтавській
області
ПАТ «АТП-15339», код за
Регіональне відділення
ЄДРПОУ 03118268
Фонду по Полтавській
області
КП «Полтавський
Регіональне відділення
м’ясокомбінат», код за
Фонду по Полтавській
ЄДРПОУ 00424214
області
КП «Полтавський
Регіональне відділення
м’ясокомбінат», код за
Фонду по Полтавській
ЄДРПОУ 00424214
області
СТОВ Агрофірма «Оржицька», Регіональне відділення
код за ЄДРПОУ 00845855
Фонду по Полтавській
області
ТДВ «Гадяцький елеватор»,
Регіональне відділення
код за ЄДРПОУ 00955650
Фонду по Полтавській
області
ПАТ «Демітекс», код за
Регіональне відділення
ЄДРПОУ 14299824
Фонду по Полтавській
області
КСП імені Ватутіна, код
Регіональне відділення
за ЄДРПОУ 00845849
Фонду по Полтавській
(ліквідовано)
області
ПАТ «Демітекс», код за
Регіональне відділення
ЄДРПОУ 14299824
Фонду по Полтавській
області
ТОВ «Шушвалівське», код
Регіональне відділення
за ЄДРПОУ 00483731 (ліквіФонду по Полтавській
доване)
області

Регіональне відділення Фонду по Рівненській області
Будівля їдальні загальною площею 174,8 м2
Будівля складу загальною площею 231,1 м2

Нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2 зі
східцевою площадкою 20,8 м2 на першому поверсі
будівлі сауни
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної,
Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда естакади, В
Будівля кузні загальною площею 78,2 м2

Рівненська обл., Зарічненський р-н, с. Мутвиця,
вул. Центральна, 7а
Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Бугрин,
вул. Перемоги, 2а

ВАТ «Зарічненський агротехсервіс», код за ЄДРПОУ
906670
ВАТ «Гощанський «Райагропостач» (реорганізоване у
ТОВ «СТП Екоресурс»), код за
ЄДРПОУ 00906781
Рівненська обл., м. Корець, ПП «Пластранс», код за
вул. Київська, 107б
ЄДРПОУ 33982500
Рівненська обл., Гощанський р-н, смт Гоща,
вул. Промислова, 1
Рівненська обл., м. Корець,
вул. Київська, 200

Будівля магазину загальною площею 305,6 м2

Рівненська обл., м. Дубно,
вул. Млинівська, 71

Гараж, загальною площею 20,1 м2

Рівненська область, м. Березне, вул. Київська, 5а/4

Нежитлова будівля, будівля гаража № 2, загальною
площею 34,4 м2

Рівненська область,
м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 44б
Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Уляни та
Анастасії Гольшанських, 2
м. Рівне, вул. Князя Володимира, 111

Гараж – Б, загальною площею 36,1 м2
Продовження під’їзної залізничної колії № 39/3
Будівля столярного цеху, загальною площею 209,1 м2

ТОВ «Кононівський елеватор»
(зберігач)

Рівненська обл., Корецький
р-н, м. Корець, вул. Київська, 200

Регіональне відділення
Фонду по Рівненській
області
Регіональне відділення
Фонду по Рівненській
області

Регіональне відділення
Фонду по Рівненській
області
ТзОВ «ПМК-5», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення
00910660
Фонду по Рівненській
області
Корецьке ВАТ РТО «АгроРегіональне відділення
техсервіс», код за ЄДРПОУ
Фонду по Рівненській
03760316
області
ПАТ «Дубенський завод
Регіональне відділення
гумово-технічних виробів», код Фонду по Рівненській
за ЄДРПОУ 2971506
області
Головне управління статистики Державна служба стау Рівненській області, код за тистики України
ЄДРПОУ 02362061
Головне управління статистики Державна служба стау Рівненській області, код за тистики України
ЄДРПОУ 02362061
Головне управління статистики Державна служба стау Рівненській області, код за тистики України
ЄДРПОУ 02362061
Приватне підприємство «ВІРегіональне відділення
ЛІС», код за ЄДРПОУ 23302324 Фонду по Рівненській
області
ВАТ РТО «Агротехсервіс», код Регіональне відділення
за ЄДРПОУ 03760316
Фонду по Рівненській
області

Регіональне відділення Фонду по Сумській області
Будівля магазину

Сумська обл., смт Краснопілля, пров. Привокзальний, 9
Будинки для відпочинку
Сумська обл., Тростянецький р-н, сільська рада Зарічненська, «Заплава ріки
Ворскла» масив, 3, 3-А
Адміністративний будинок загальною площею 293,6 м2 Сумська обл., Тростянецьта господарські споруди: гараж, Г загальною площею кий р-н, м. Тростянець,
90,7 м2; господарська будівля загальною площею
вул. Вознесенська, 24
12,0 м2; господарська будівля загальною площею
2
2
4,2 м ; топкова загальною площею 19,4 м

ПрАТ «Хлібозавод «Залізнич- Регіональне відділення
ник», код за ЄДРПОУ 23050348 Фонду по Сумській
області
Відсутній
Регіональне відділення
Фонду по Сумській
області
Головне управління статистики Державна служба стау Сумській області , код за
тистики України
ЄДРПОУ 02362227
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Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Нежитлове приміщення загальною площею 88,3 м2

Сумська обл., м. Охтирка,
пров. Друкарський, 4

Адмінбудівля загальною площею 95,7 м2

Сумська область, м. Путивль, вул. Благовіщенська, 1
Сумська область, м. Путивль, вул. Вознесенська, 44
Сумська область, м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, 37А
Сумська область, м. Охтирка, вул. Шевченка, 3а

Гараж загальною площею 22,0 м2
Нежитлова будівля загальною площею 317,7 м2 (другий поверх)
Нежитлова будівля загальною площею 374,8 м2
Адмінбудівля загальною площею 116,7 м2
Нежитлова будівля

Гараж

Сумська область, м. Путивль, провулок Маклакова
Миколи, 1
Сумська обл.,
м. Середина-Буда,
вул. Троїцька, 22
Сумська обл.,
м. Середина-Буда,
вул. Троїцька, 22

Назва балансоутримувача або
зберігача, код за ЄДРПОУ
Північно-східний офіс Державної аудиторської служби України, код за ЄДРПОУ 40478572
ДП «НЕК «Укренерго», код за
ЄДРПОУ 00100227
ДП «НЕК «Укренерго» код за
ЄДРПОУ 00100227
ДП «НЕК «Укренерго» код за
ЄДРПОУ 00100227
ДП «НЕК «Укренерго» код за
ЄДРПОУ 00100227
Північно-східний офіс Держаудитслужби
Управління Державної
казначейської служби України
у Середино-Будському районі
Сумської області, код за
ЄДРПОУ 37630780
Управління Державної
казначейської служби України
у Середино-Будському районі
Сумської області, код за
ЄДРПОУ 37630780

Орган управління
Державна аудиторська
служба України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державна аудиторська
служба України
Державна казначейська
служба України

Державна казначейська
служба України

Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області
Окреме майно – нежитлові приміщення гаражів (літера Тернопільська обл., м. За«Б») загальною площею забудови 39,4 м2
ліщики, вул. О. Ольжича,
5а/1
Окреме майно – нежитлова будівля хлораторної заТернопільська обл., м. Бугальною площею 67,3 м2
чач, вул. Тичини, будинок
3 «Х»
Під’їзна залізнична колія станції Кременець загальТернопільська обл., Кременою довжиною 1800 м (ходова-вантажна колія № 17
нецький р-н, м. Кремедовжиною 1424 м (від стрілочного переводу № 205,
нець, вул. Березина, 77к
через стрілки № 207, 209, 211, до упору); вантажна
колія № 18 довжиною 376 м (від стрілочного переводу № 211 до межі)), яка в процесі приватизації не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Кременецький
міжрайпостач»

Котельне приміщення загальною площею 61,8 м2, що
знаходиться в будівлі гаражі

Гараж загальною площею 64,5
будівлі гаражі

м2,

що знаходиться в

Головне управління статистики
у Тернопільській області, код
за ЄДРПОУ 02362374
ВАТ «Бучацький цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00373095

Ліквідований згідно ухвали
суду від 06.05.2016 у справі
№ 10/Б-966 з 06.05.2016.
Державна реєстрація припинення юридичної особи у
зв’язку з визнанням її банкрутом 24.05.2016 (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських
формувань від 03.09.2018
№ 1004380080)
Тернопільська обл., м. Мо- Відділ економічного та агнастириська, вул. Сагай- ропромислового розвитку
дачного, 3А
Монастириської районної
державної адміністрації, код за
ЄДРПОУ 42100455
Тернопільська обл., м. Мо- Відділ економічного та агнастириська, вул. Сагай- ропромислового розвитку
дачного, 3Б
Монастириської районної
державної адміністрації, код за
ЄДРПОУ 42100455

Продовження додатка 8

Державна служба статистики України
Регіональне відділення
Фонду по Тернопільській області
Регіональне відділення
Фонду по Тернопільській області

Тернопільська обласна
державна адміністрація

Тернопільська обласна
державна адміністрація

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Будівля клубу загальною площею 211 м2

Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 1

Будівля складу ядохімікатів площею 93,1 м2

Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а

Будівля складу матеріалів площею 82,5 м2

Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а

Будівля ларька загальною площею 18,4 м2

Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 5

Цех по в’язці віників площею 758,5 м2

Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а

Навіс цеху по в’язці віників площею 180 м2

Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а

Склад мінеральних добрив площею 50 м2

Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а

Водозабірний вузол площею 34,8 м2

Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а

Залізобетонна огорожа протяжністю 108 пог.м

Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а

Трансформатор

Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а

Господарча будівля площею 7,7 м2

Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а

Господарча будівля площею 55,4 м2

Херсонська обл., Олешківський р-н, с. Великі Копані,
вул. Леніна, 3а

м. Харків, просп. Дзюби, 4 ЗАТ «Харківське АТП-16358»,
код за ЄДРПОУ 3118914 (ліквідовано)
м. Харків, просп. Дзюби, 4 ЗАТ «Харківське АТП-16358»,
код за ЄДРПОУ 3118914 (ліквідовано)
Харківська обл., КрасноТДВ «Агрофірма «Глобівська»,
кутський р-н, с. Городнє, код за ЄДРПОУ 00412406
вул. Центральна, 5а
Нежитлова будівля гаража загальною площею 76,90 м2 Харківська обл., КрасноТДВ «Агрофірма «Глобівська»,
кутський р-н, с. Городнє, код за ЄДРПОУ 00412406
вул. Центральна, 5б
Нежитлові будівлі буфету літ. «Є-1» загальною площею Харківська обл., ХарківПАТ «Весотра-Харків», код за
43,2 м2 та їдальні літ. «Е-1» загальною площею 54,0 м2 ський р-н, смт Пісочин,
ЄДРПОУ 05461326
вул. Автомобільна, 8б, 8в
разом із обладнанням (3 одиниці)
Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею
м. Харків, пров. ОсипенПАТ «Турбоатом», код за
91,0 м2
ко, 12
ЄДРПОУ 05762269
Приміщення підвалу загальною площею 182,4 м2 нежитлової будівлі літ. «Б-1»

м. Харків, вул. П. Свинаренка, 14

Обладнання: міні-масло цех (інв. № 261), м’ясорубка
(інв. № 264), фаршмішалка (інв. № 263), шпигорізка
(інв. № 265), шприц вакуумний (інв. № 262)
Вбудовані нежитлові приміщення громадського призначення в літ. «А-5» загальною площею 271,3 м2

Харківська обл., смт Коротич

ЗАТ «Титан» по виробництву
під’ємно – транспортного
устаткування, код за ЄДРПОУ
05744484 (ліквідовано)
ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», код
за ЄДРПОУ 05471230

Регіональне відділення
Фонду по Харківській
області
Регіональне відділення
Фонду по Харківській
області
Регіональне відділеня
Фонду по Харківській
області
Регіональне відділення
Фонду по Харківській
області
Регіональне відділення
Фонду по Харківській
області
Регіональне відділення
Фонду по Харківській
області
Регіональне відділення
Фонду по Харківській
області

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
м. Харків, вул. Роллана
Товариство з обмеженою від- Регіональне відділення
Ромен, 9
повідальністю «РОМВЕЙ», код Фонду по Харківській
за ЄДРПОУ 39618278
області
Група інвентарних об’єктів – нежитлова будівля літ.
Харківська обл., ХарківВідсутній
Регіональне відділення
«А-2» площею 1018,9 м2, нежитлова будівля мийки
ський р-н, смт Безлюдівка,
Фонду по Харківській
області
літ. «Е-1» площею 4,1 м2, нежитлова будівля боксу літ. пров. Пісчаний, 8
2
«В-1» площею 738,2 м , нежитлова будівля складу літ.
2
«Д-1» площею 48,5 м , нежитлова будівля складу літ.
«Г-1» площею 96,2 м2, загальною площею 1905,9 м2
Нежитлова будівля з майном (22 од.)
Харківська обл., ВалківВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Серпневе,
Фонду по Харківській
вул. Садова, 7
області
Група інвентарних об’єктів (2/3 частини) у склам. Харків, вул. ЗалізничВідсутній
Регіональне відділення
ді: нежитлова будівля літ. «А-1», загальною площею
на, 14-А
Фонду по Харківській
2
285,0 м , з допоміжними спорудами: сараї літ. «Б»,
області
«В», вбиральня літ. «Г», павільйон, огорожа № 1, 2
Нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею
м. Харків, вул. ЧоботарДепартамент містобудування Харківська обласна дер854,6 м2
ська, 80
та архітектури Харківської об- жавна адміністрація
ласної державної адміністрації,
код за ЄДРПОУ 02498530

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Група інвентарних об’єктів АЗС № 3

м. Херсон, вул. Садова, 43

Одноповерхова будівля лабораторії (літ. Г) загальною
площею 161,8 м2

Відсутній

Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України

Будівля їдальні загальною площею 553,8 м2

Адміністративна будівля (літ. А-2), загальною площею
351,8 м2, та гараж (літ. Б), загальною площею 23,0 м2

Хмельницька обл., ДунаєВідсутній
вецький р-н, смт Дунаївці,
вул. Соборності, 4-А
Хмельницька обл.,
Білогірський районний центр
смт Білогір’я, вул. Миру, комплексної реабілітації для
14
осіб з інвалідністю «Промінь надії», код за ЄДРПОУ
33124533
Хмельницька обл., Старо- Головне управління статистики
синявський р-н, смт Стара у Хмельницькій області, код за
Синява, вул. ГрушевЄДРПОУ 02362894
ського, 4

Регіональне відділення
Фонду по Хмельницькій
області
Білогірська районна
державна адміністрація
Хмельницької області
Державна служба статистики України

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
Нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2

Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка,
вул. Молодіжна, 28
Приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) загаль- Черкаська обл., смт Драною площею 495,5 м2; убиральня (літ. Б)
бів, вул. Центральна, 83а
Приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною
площею 226,4 м2 першого поверху двоповерхової
будівлі
Гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею
35,3 м2
Будівля бару (літ. ж’ – 1) загальною площею 181,8 м2
Овочесховище (підвальне приміщення) (літ. В’ – 1)
загальною площею 100,4 м2
Гараж (літ. Б) загальною площею 22,2 м2
Гараж № 9 (літ. А-1) загальною площею 24,8 м2
Нежитлове приміщення автозаправної станції (літ. А)
загальною площею 35,8 м2

Відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Черкаській
області
Головне управління статистики Державна служба стау Черкаській області, код за
тистики України
ЄДРПОУ 02357999
Черкаська обл., смт ЛиЛисянська районна державЛисянська районна
сянка, вул. Гетьманський на адміністрація Черкасьдержавна адміністрація
шлях, 20
кої області, код за ЄДРПОУ
Черкаської області
04061240
Черкаська обл., смт КаГоловне управління статистики Державна служба статеринопіль, вул. Гризла
у Черкаській області, код за
тистики України
Семена, 12/15
ЄДРПОУ 02357999
Черкаська обл., ЧерПрАТ «Дитячий оздоровчоРегіональне відділення
каський р-н, с. Мошни,
санаторний комплекс «НИВА», Фонду по Черкаській
вул. Лісна, 6
код за ЄДРПОУ 21355747
області
Черкаська обл., ЧерПрАТ «Дитячий оздоровчоРегіональне відділення
каський р-н, с. Мошни,
санаторний комплекс «НИВА», Фонду по Черкаській
вул. Лісна, 6
код за ЄДРПОУ 21355747
області
Черкаська обл., м. Канів, Північний офіс Державної
Державна аудиторська
вул. Енергетиків, 30/2
аудиторської служби України, служба України
код за ЄДРПОУ 40479560
Черкаська обл., смт Мань- Північний офіс Державної
Державна аудиторська
ківка, вул. Соборна, 2а
аудиторської служби України, служба України
код за ЄДРПОУ 40479560
Черкаська обл., м. Шпола,
Відсутній
Апарат Фонду
вул. Соборна, 138

Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області
Окреме майно – будівля загальною площею 152,3 м2
з прибудинковими спорудами: сараєм загальною площею 14,2 м2, вбиральнею загальною площею 1,4 м2
та криницею
Виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) літ. А,
А’ площею 1085,60 м2

Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Хряцька,
вул. Лісова, 42а

ТОВ «Джерело», код ЄДРПОУ
04329808

Регіональне відділення
Фонду по Чернівецькій
області

м. Чернівці, вул. Прутська, 10-А

Зовнішньомайданчикові електромережі, а саме:
кабельна лінія на напругу 10 кв від ТП-234 до ТП-233
довжиною 430 м та кабельна лінія на напругу 10 кВ
від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м

м. Чернівці, просп. Незалежності, 106

Перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод»,
код за ЄДРПОУ 30045061
Перебуває на позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт», код за ЄДРПОУ
01553876

Регіональне відділення
Фонду по Чернівецькій
області
Регіональне відділення
Фонду по Чернівецькій
області

Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державна казначейська
служба України

Херсонська обл. м. Олеш- Управління Державної казки, вул. Центральна (Про- начейської служби України у
летарська), 20
Олешківському районі Херсонської області, код за ЄДРПОУ
38045231
Група інвентарних об’єктів: трактор колісний Т-40 (інв. м. Херсон, Карантинний
ТОВ «Столична судноплавРегіональне відділення
№ 776), автомобільний кран КС-3562 (інв. № 714), уні- острів, 1
на компанія» код за ЄДРПОУ Фонду в Херсонській
версальна уборочна машина (інв. № 686), автомобільобласті,
Автоном31628535
ний кран КС-МАЗ-500 (інв. № 661), електроустановка
ній Республіці Крим
для іспитів (інв. № 7383), компресор (інв. № 5259),
та м. Севастополі
електрокомпресор (інв. № 5527), насос для відкачки
води з відсіків (інв. № 7025), насос для відкачки води
з відсіків (інв. № 6999), насос пересувний для сушіння
(інв. № 7049), пересувний компресор ВУВ-45/150 (інв.
№ 7412), компресор (інв. № 5173)
Гараж в гаражному кооперативі «Жигулі»
Херсонська обл., м. Нова Головне управління статистики Державна служба стаКаховка, вул. Французька у Херсонській області, код за тистики
ЄДРПОУ 02362664
Будівля колишньої санітарно-епідеміологічної станції Херсонська область, Ново- Державна установа «Лабора- Міністерство охорони
(комплекс будівель)
троїцький р-н, смт Ново- торний центр МОЗУ»
здоров’я України
троїцьке, вул. Херсонська, 42

№ 2 (1230)

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області
Група інвентарних об’єктів у складі: 30-тонна вагова;
пожежне водоймище; шлакобетонна огорожа

Регіональне відділення Фонду по Харківській області
Вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху
№ ІІ, IV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ.
«А-9» загальною площею 29,7 кв. м
Нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а,
8, 10±15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною
площею 220,2 м2
Нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2

Назва балансоутримувача або
зберігача, код за ЄДРПОУ
Державне підприємство «Великокопанівське лісомисливське господарство», код за
ЄДРПОУ 00993277
Державне підприємство «Великокопанівське лісомисливське господарство», код за
ЄДРПОУ 00993277
Державне підприємство «Великокопанівське лісомисливське господарство», код за
ЄДРПОУ 00993277
Державне підприємство «Великокопанівське лісомисливське господарство», код за
ЄДРПОУ 00993277
Державне підприємство «Великокопанівське лісомисливське господарство», код за
ЄДРПОУ 00993277
Державне підприємство «Великокопанівське лісомисливське господарство», код за
ЄДРПОУ 00993277
Державне підприємство «Великокопанівське лісомисливське господарство», код за
ЄДРПОУ 00993277
Державне підприємство «Великокопанівське лісомисливське господарство», код за
ЄДРПОУ 00993277
Державне підприємство «Великокопанівське лісомисливське господарство», код за
ЄДРПОУ 00993277
Державне підприємство «Великокопанівське лісомисливське господарство», код за
ЄДРПОУ 00993277
Державне підприємство «Великокопанівське лісомисливське господарство», код за
ЄДРПОУ 00993277
Державне підприємство «Великокопанівське лісомисливське господарство», код за
ЄДРПОУ 00993277

Нежитлова будівля (колишній дитячий садок) загальної Чернігівська обл., Прилуць- СТОВ «Линовицьке», код за
площею 236,6 м2 з водопроводом
кий р-н, смт Линовиця,
ЄДРПОУ 00386152
вул. І. Франка, 23-а
2
Будівля майстерні загальною площею 252,3 м з май- Чернігівська обл., м. Ніжин,
Відсутній
данчиком асфальтобетонним
вул. Шевченка, 174
Адміністративне приміщення літ. А-1 загальною площею 59,2 м2
Гараж загальною площею 22,1 м2

Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Червона
площа, 94
Чернігівська обл., м. Семенівка, вул. Червона
площа, 94-а

Північний офіс Держаудитслужби, код за ЄДРПОУ
40479560
Північний офіс Держаудитслужби, код за ЄДРПОУ
40479560

Регіональне відділення
Фонду по Чернігівській
області
Регіональне відділення
Фонду по Чернігівській
області
Державна аудиторська
служба
Державна аудиторська
служба

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Окреме майно – кран автомобільний (КС-4561) К-162 м. Київ, вул. Баренбойма, 8
на базі шасі КрАЗ-257, державний № АА 8416 ВМ, інв.
№ 8457
Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда ци- м. Київ, вул. Академіка
вільної оборони (корпус 23))
Кримського, 27, літера Б

Мостобудівельний загін
№ 2 ПАТ «Мостобуд», код за
ЄДРПОУ 01386303
ПАТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», код ЄДРПОУ 14309824
м. Київ, вул. Васильківська, ПАТ «Торговельно-підприєм34, літера Т
ницький центр», код за
ЄДРПОУ 05414775

Регіональне відділення
Фонду по м. Києву

Нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі
їдальні загальною площею 1063,00 м2

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Регіональне відділення
Фонду по м. Києву

>
9 січня 2019 року

10

Â²ÄÎÌÎÑÒ²
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²¯
Продовження додатка 8

Назва об’єкта
Об’єкт нерухомого майна: майновий комплекс – санаторій (недіючий) загальною площею 1061,90 м2,
а саме: водолікарня (літера А) загальною площею
793,00 м2, ізолятор (літера Б) загальною площею
158,30 м2, літній павільйон (літера В) загальною площею 87,30 м2, майстерня (літера Г) загальною площею
13,50 м2, туалет (літера Д) загальною площею 9,80 м2

Назва балансоутримувача або
Адреса об’єкта
зберігача, код за ЄДРПОУ
м. Київ, вул. Федора МакВідсутній
сименка (Червонофлотська), 3

Орган управління

Ливневий колектор

Відсутній

Апарат Фонду

Відсутній

Апарат Фонду

Додаток 9
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів,
приватизацію яких розпочато в 2018 році
Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області
Дитячий садок

Вінницька обл., Немирівський
р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 39 а
Тракторний стан (у складі: ре- Вінницька обл., Літинський р-н,
монтна майстерня літ. 3; кузня с. Петрик, пров. Центральліт. Й; склад літ. І)
ний, б/н
Підстанція роторного компВінницька обл., Козятинський
лексу
р-н, смт.Глухівці
Базар
Вінницька обл., Іллінецький р-н,
с. Білки, вул. Жовтнева, 2
Садиба № 11 квартал № 14
Вінницька обл., Немирівський
р-н, c. Нові Обиходи, вул. Мельника, 66
Садиба № 12 квартал № 14
Вінницька обл., Немирівський
р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 64
Базар
Вінницька обл., Тульчинський
р-н., смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39 д

Департамент будівництва, містобудування Вінницька обласна державна
та архітектури Вінницької облдержадміні- адміністрація
страції, код за ЄДРПОУ 39578073
Відсутній
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Відсутній
Білківська сільська рада, код за ЄДРПОУ
4330527
Департамент будівництва Вінницької обласної державної адміністрації, код за
ЄДРПОУ 39578073
Департамент будівництва Вінницької обласної державної адміністрації, код за
ЄДРПОУ 39578073
СВАТ «Птахокомбінат Тульчинський», код
за ЄДРПОУ 05413994

Відсутній
Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій області
Вінницька обласна державна
адміністрація
Вінницька обласна державна
адміністрація
Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій області

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області
Водна станція

Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул.Морозова, 100
Будівництво (з реконструкцією Дніпропетровська обл.,
чавунно-ливарного цеху)
м. Кам’янське, вул. Українська, 85
База механізації АТЦ
Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Горобця, 4в
База будівельно-монтажного
Дніпропетровська обл.,
управління ДВО «Азот»
м. Кам’янське, вул. Горобця, 24 в
Житловий будинок № 4
Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Центральна (колишня
Калініна), 4
Котедж № 2
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Губиниха-1,
вул. Байкальська
Котедж № 3
Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н,
смт Губиниха-1, вул.Байкальська
Адміністративна будівля з відді- Дніпропетровська обл., Ніколенням зв’язку
польський р-н, с. Катеринівка
Житловий будинок на 44
Дніпропетровська обл.,
квартири
м. Кам’янське, вул. Дружби народів, 39
5-поверховий житловий буди- Дніпропетровська обл., м. Верхнок на 79 квартир
ньодніпровськ, вул. С. Яцковського
Відновлювально-оздоровчий
м. Дніпро, площа Академіка Стакомплекс
родубова, 3

ДНВП «Цирконій», код за ЄДРПОУ
25012091

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
ВАТ «Дніпродзержинський механічний за- Регіональне відділення Фонду
вод», код за ЄДРПОУ 1412360
по Дніпропетровській області
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код за ЄДРПОУ
5761620
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код за ЄДРПОУ
5761620
АТ «Покровський гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ 190928

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області
Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області
Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області

ПАТ «Губиниський цукровий завод», код за Регіональне відділення Фонду
ЄДРПОУ 373155
по Дніпропетровській області
ПАТ «Губиниський цукровий завод», код за Регіональне відділення Фонду
ЄДРПОУ 373155
по Дніпропетровській області
АТ «Покровський гірничо-збагачувальний Регіональне відділення Фонду
комбінат», код за ЄДРПОУ 190928
по Дніпропетровській області
ПрАТ «ЮЖКОКС», код за ЄДРПОУ 5393079 Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області
ПрАТ «Верхньодніпровський завод поРегіональне відділення Фонду
тужного радіобудування» (зберігач), код за по Дніпропетровській області
ЄДРПОУ 14313961
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області

Регіональне відділення Фонду по Донецькій області

Котельня з 6-ма котлами
Котельня
Цех забою молодняку
Пункт забою
Майонезний цех
Пташник на 15 тис. бройлерів
Кінотеатр на 500 місць
Готельний комплекс
Медсанчастина-поліклініка
Тепла стоянка
Майстерня РОБ
Прибудований магазин до
75-квартирного житлового будинку № 2

Донецька обл., м. Торецьк,
вул. Маяковського, 39

ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля», код за ЄДРПОУ 33839013

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
Донецька обл., Мар’їнський р-н, ДП «Селидіввугілля», код за ЄДРПОУ
Міністерство енергетики
с. Зоряне, вул. Промислова
33426253
та вугільної промисловості
зона, 10г
України
Донецька обл., Бахмутський р-н, ПАТ «Лисичанськнафтопродукт», код за
Міністерство енергетики
с-ще Спірне
ЄДРПОУ 03484062
та вугільної промисловості
України
Донецька обл., Нікольський
СТОВ «Первомайська птахофабрика», код Регіональне відділення Фонду
р-н, с.Тополине, вул. Шкільна, за ЄДРПОУ 00851979
по Донецькій області
буд. 26а
Донецька обл., Добропільський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
р-н, с. Маяк
по Донецькій області
Донецька обл., Добропільський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
р-н, с. Маяк
по Донецькій області
Донецька обл., Добропільський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
р-н, с. Маяк
по Донецькій області
Донецька обл., Мангушський
ДП «Маріупольський морський торговель- Міністерство інфраструктури
р-н, с. Глибоке
ний порт», код за ЄДРПОУ 112575501
України
Донецька обл., м. Покровськ,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
м-н Шахтарський, 28-а
по Донецькій області
Донецька обл., Мангушський
Національний банк України, код за
Національний банк України
р-н, с. Білосарайська Коса,
ЄДРПОУ 00032106
вул. Безуха, 94-а
Донецька обл., м. Маріуполь,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
вул. Радіна М. В., 2
по Донецькій області
Донецька обл., Бахмутський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
с-ще Спірне, вул. Центральпо Донецькій області
на, 4-а
Донецька обл., Бахмутський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
с-ще Спірне, вул. Центральпо Донецькій області
на, 6 А
Донецька обл., Волноваський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
р-н, смт Донське, вул. Кошопо Донецькій області
вого, 3-Б

Регіональне відділення Фонду по Житомирській області
Лазня
Дільнича лікарня
Лазня на 10 місць
Дільнича лікарня на 25 ліжок
Квартальна котельня
Банно-пральний комбінат

Орган управління

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б

ПАТ «Ужгородський Турбогаз», код за
ЄДРПОУ 00153608

Регіональне відділення Фонду
по Закарпатській області

Регіональне відділення Фонду по Запорізькій області

м. Київ, просп. Перемоги, 150
Будівлі та споруди пансіонату «Буковина» (реєстрацій- Чернівецька обл., Глибоцьний номер 81411187321)
кий р-н, с. Валя Кузьмина,
вул. Озерна, 13

Лікувальний корпус профілакторію

Адреса об’єкта

Регіональне відділення Фонду по Закарпатській області

Житловий будинок № 14

Майновий комплекс

4-поверховий 56-квартирний
житловий будинок

Назва об’єкта

Відсутній

Апарат Фонду

Назва об’єкта

Продовження додатка 9

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Житомирська обл., Олевський
р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26а
Житомирська обл., Андрушівський
р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33
Житомирська обл., Овруцький
р-н, с. Заріччя, вул. Поліська, 38
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча,
вул. Шевченка, 52
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка,
вул. Рад, 133/М
Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Житомирській області

ПрАТ «Фірма «Житомирінвест», код за ЄД- Регіональне відділення Фонду
РПОУ 01272640
по Житомирській області
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
по Житомирській області
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
по Житомирській області
ДП ПМК – 155 ВАТ «Житомирводбуд», код Регіональне відділення Фонду
за ЄДРПОУ 1036804
по Житомирській області
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Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Житомирській області

Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 88
Житловий будинок № 15
Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 86
Житловий будинок № 13
Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 90
Житловий будинок № 12
Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 92
Житловий будинок № 11
Запорізька область, Вільнянський р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 94
Малоповерхова житлова заЗапорізька обл., м. Енергобудова у м. Енергодар. БД-13/1 дар, пров. Таврійський, буд. 6,
(1 черга), БД-13/2 (1 черга)
кв.1, кв.2
Малоповерхова житлова заЗапорізька обл., м. Енергодар,
будова у м. Енергодар. БД-14/1 пров. Таврійський, 8
(1 черга)
Малоповерхова житлова заЗапорізька обл., м. Енергодар,
будова у м. Енергодар. БД-15/1 пров. Таврійський, 10
(1черга)
Гараж спілки ветеранів Афга- Запорізька обл., м. Енергодар,
ністану
вул. Комунальна, 4
Склад тари

Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Комунальна

Житловий будинок (незавершеного будівництва) літ. А-1,
веранда літ. а-1, господарча
будівля (незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Житловий будинок (незавершеного будівництва) літ. А-1,
веранда літ. а-1, господарча
будівля (незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Житловий будинок (незавершеного будівництва) літ. А-1,
веранда літ.а-1, господарча
будівля (незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Житловий будинок (незавершеного будівництва) літ. А-1,
веранда літ. а-1, господарча
будівля (незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Недобудований житловий будинок, літ. А

Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 7

Незавершене будівництво
житлового будинку інв. № 1, у
складі: незавершене будівництво, літ. А; вхід в підвал, літ. Б

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Запорізькій області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Запорізькій області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Запорізькій області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Запорізькій області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Запорізькій області

ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС»,
код за ЄДРПОУ 19355964
ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС»,
код за ЄДРПОУ 19355964
ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС»,
код за ЄДРПОУ 19355964
ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС»,
код за ЄДРПОУ 19355964
ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС»,
код за ЄДРПОУ 19355964
Відсутній

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
Регіональне відділення Фонду
по Запорізькій області

Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 9

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Запорізькій області

Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Запорізькій області

Запорізька обл., Токмацький
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Запорізькій області

Запорізька обл., Кам’янськоДніпровський р-н, с. Іванівка,
вул. Широка, 142
Запорізька обл., Приморський
р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській області
Перепрофілювання лікувально- Івано-Франківська обл., Тлуоздоровчого центру під ендо- мацький р-н, с. Тарасівка,
кринологічний санаторій
вул. Жураки, 73

Прикарпатський центр репродукції люди- Міністерство охорони
ни, код за ЄДРПОУ 19400512
здоров’я України

Регіональне відділення Фонду по Київській області
Будинок культури (літ. «А»)

Київська обл., Макарівський р-н, ВАТ «Кодрянський склозавод», код за
смт Кодра, вул. Шевченка, 4Д
ЄДРПОУ 00480879 (припинено)
Дослідний завод Інституту про- Київська обл., м. Бровари,
Відсутній
блем матеріалознавства ім. І. Промвузол
М. Фрунцевича Національної
академії наук України
52-квартирний житловий
Київська обл., Васильківський
ПАТ «Дзвінкове», код за ЄДРПОУ 00857404
будинок
р-н, с. Плесецьке, вул. Васильківська, 159
18-квартирний житловий буди- Київська обл., Фастівський р-н, ВАТ «Кожанський цукровий завод», код за
нок з прибудованим магазином смт Кожанка, вул. Дружби, 3
ЄДРПОУ 00372471 (припинено)
«Кулінарія»
Одноквартирний житловий
Київська обл., Сквирський р-н, ТДВ «Тхорівський», код за ЄДРПОУ
будинок
с.Тхорівка, вул. 8-го Березня, 36 3376929
Котельня
Київська обл., м. Сквира,
ПП «Агро-Олімп 2006», код за ЄДРПОУ
вул. Незалежності (К. Лібкнех- 34398002
та), б/н
Будинок в саду
Київська обл., Іванківський р-н, ТДВ «Оранський крохмальний завод», код
с. Оране, вул. Садова, 3-а
за ЄДРПОУ 00383414
48-квартирний житловий
Київська обл., Бориспільський ПАТ «Племінний завод «Бортничі», код за
будинок
р-н, с.Гора, на розі вулиць Пуш- ЄДРПОУ 00849634
кіна і Устинова, б/н
108-квартирний житловий бу- Київська обл., м. Буча,
Відсутній
динок (літ. «А»)
вул. Яблунська (Кірова), б/н
Станція підготовки води
Київська обл., м. Обухів вул.
Відсутній
Київська, 127
100-квартирний житловий бу- Київська обл., Білоцерківський
Відсутній
динок (літ. «А»)
р-н, смт Терезине, вул. Польова, 5
60-квартирний житловий
Київська обл., Вишгородський
Відсутній
будинок
р-н, смт Димер, вул. Соборна
(Леніна), 79-А
24-квартирний житловий
Київська обл., смт Згурівка,
Київська міська філія ПАТ «Укртелеком»,
будинок
вул. Українська, 7
код за ЄДРПОУ 01189910
1/2 котеджу Травневого відділку Київська обл., Згурівський р-н, ВАТ «Згурівський бурякорадгосп», код за
с. Майське, вул. П’ятихатська, ЄДРПОУ 00385833
38
Житловий будинок № 6
Київська обл., Баришівський р-н,
Відсутній
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна
Житловий будинок № 7
Київська обл., Баришівський р-н,
Відсутній
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна
Житловий будинок № 8
Київська обл., Баришівський р-н,
Відсутній
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна
4-квартирний житловий буди- Київська обл., Баришівський р-н, СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 00846381
нок (поз. 4)
с. Недра, вул. Березанська, 3г
4-квартирний житловий буди- Київська обл., Баришівський р-н, СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 00846381
нок (поз. 5)
с. Недра, вул. Березанська, 3д
4-квартирний житловий буди- Київська обл., Баришівський р-н, СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 00846381
нок (поз. 6)
с. Недра, вул. Березанська, 3е
Школа
Київська обл., смт Володарка
Відсутній
вул. Героїв Чорнобиля, 109
60-квартирний житловий
Київська обл., Фастівський р-н,
Відсутній
будинок
с. Борова, вул. Миру
Середня школа
Київська обл., смт Ставище,
Департамент регіонального розвитку та
вул. Цимбала Сергія (Радянжитлово-комунального господарства Київська), 103
ської обласної державної адміністрації, код
за ЄДРПОУ 21467647
Реконструкція бази ЧАЕС
Київська обл., м. Славутич,
Державне спеціалізоване підприємство
«Комплект»
будбаза
«Чорнобильська АЕС», код за ЄДРПОУ
14310862

№ 2 (1230)

Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Регіональне відділення Фонду
по Київській області
Київська обласна державна
адміністрація
Державне агентство з управління зоною відчуження

11

Â²ÄÎÌÎÑÒ²
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²¯
Продовження додатка 9

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Продовження додатка 9

Назва об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Кіровоградській області
База індустрії

Кіровоградська обл., м. Мала
Виска, провулок І Професійний
(І Ватутіна), 23-Б
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 48

108-квартирний житловий
будинок

Регіональне відділення Фонду
по Луганській області

Очисні споруди в м. Бережани
у складі: адміністративно-побутовий та виробничо-допоміжний
корпус з теплим переходом (літ.
«А»); споруда решіток (літ. «Б»);
котельня (літ. «В»); хлораторна (літ. «Г»); блок фільтрів та
виробничо-допоміжні приміщення (літ. «Д», «Д»»); блок ємкостей (І); водонапірна башня (ІІ);
піскові бункера (ІІІ); будівля
очисних споруд, підвал (літ. «А»);
будівля очисних споруд (літ. «Б»)

Регіональне відділення Фонду
по Луганській області

Одноквартирний житловий
будинок

Регіональне відділення Фонду
по Луганській області

Одноквартирний житловий
будинок

Регіональне відділення Фонду
по Луганській області

Одноквартирний житловий
будинок

Регіональне відділення Фонду
по Луганській області

Медсанчастина

Маловисківський спиртзавод, код за
ЄДРПОУ 00374982

Міністерство аграрної політики та продовольства України

ТОВ «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Калькулятор», код за
ЄДРПОУ 13752995

Регіональне відділення Фонду
по Кіровоградській області

Луганська обл., Кремінський
Відсутній
р-н, с. Варварівка, вул. Центральна, 1-А
Луганська обл., Старобільський
Відсутній
р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10
Луганська обл., Старобільський
Відсутній
р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11
Луганська обл., Старобільський
Відсутній
р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12
Луганська обл., БілокуракинПрАТ «Білокуракинський», код за ЄДРПОУ
ський р-н, с. Попівка, вул. Мо- 00847363
лодіжна, 2/1
Луганська обл., Кремінський
Відсутній
р-н, м. Кремінна, пров. І. І. Мечнікова, 12

Садибний житловий будинок
Садибний житловий будинок
Садибний житловий будинок
Садибний (індивідуальний)
житловий будинок
Терапевтичний корпус

Регіональне відділення Фонду
по Луганській області

Регіональне відділення Фонду по Львівській області
Центральна заводська лабораторія
Очисні споруди

Львівська обл., м. Н.Розділ,
вул. Технологічна, 2-Б
Львівська обл., м. Н.Розділ,
вул. Гірнича, 27-Е
Львівська обл., Дрогобицький
р-н, смт Східниця, вул. Зарічна, 1
Львівська обл., Бродівський р-н,
за межами с. Лагодів, урочище
Шкільне,1

База відпочинку на 20 місць
Трансформаторна підстанція

Роздільське ДГХП «Сірка», код за ЄДРПОУ
05792891
Роздільське ДГХП «Сірка», код за ЄДРПОУ
05792891
Служба автомобільних доріг у Львівській
області, код за ЄДРПОУ 25253009

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Державне агентство автомобільних доріг України

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Львівській області

Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області
Будівля АТС

м. Миколаїв, вул. Новобузька, 130
Миколаївська обл, м. Южноукраїнськ, вул. 300 річчя Костянтинівки, 1-а
Миколаївська обл, Первомайський район

Автомобільна стоянка № 2
Газопровід високого тиску для
газифікації населених пунктів
зони НЕС Первомайського
району

ПП «МЕДНА», код за ЄДРПОУ 19302287

Регіональне відділення Фонду
по Миколаївській області
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «ЮжноМіністерство енергетики
Українська АЕС», код за ЄДРПОУ 24584661 та вугільної промисловості
України
Управління капітального будівництва Ми- Миколаївська обласна дерколаївської облдержадміністрації, код за жавна адміністрація
ЄДРПОУ 04013962

Регіональне відділення Фонду по Одеській області
Комплекс будівель та споруд
у складі: – адміністративновиробничий корпус; –
спортивно-оздоровчий комплекс; – підсобний корпус; –
склад (класи ГО); – насосна
станція; – резервуар

Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Га- Одеський обласний центр зайнятості, код Міністерство соціальної погаріна, 26-а
за ЄДРПОУ 35358018
літики України

Регіональне відділення Фонду по Полтавській області
Одноповерховий 4-кімнатний Полтавська обл., Полтавський
Полтавське тампонажне управління ВАТ
житловий будинок з підсобним р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15 «Укрнафта», код за ЄДРПОУ 00143113
господарським приміщенням

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України

Регіональне відділення Фонду по Рівненській області
Лазня заг пл. 266,4 м2
Школа
Комплекс дорожнього сервісу
Житловий будинок
Житловий будинок

Рівненська обл., Дубровицький
Відсутній
р-н, с. Велюнь, вул. Садова, 8а
Рівненська обл., Сарненський р-н,
Відсутній
с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а
м.Рівне, вул. Київська, 108
Служба автомобільних доріг у Рівненській
області, код за ЄДРПОУ 25894919
Рівненська обл., Рівненський
ПАТ «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ
р-н, смт Квасилів, вул. Моло728380
діжна, 60
Рівненська обл., Рівненський
ПАТ «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ
р-н, смт Квасилів, вул. Моло728380
діжна, 62

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Державне агентство автомобільних доріг України
Регіональне відділення Фонду
по Рівненській області
Регіональне відділення Фонду
по Рівненській області

Регіональне відділення Фонду по Сумській області
105-квартирний житловий будинок з вбудованим поштовим
відділенням зв’язку
Одноквартирний житловий будинок № 1

Сумська обл., м. Шостка,
вул. Свемовська, 6-Г

ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реак- Регіональне відділення Фонду
тивів», код за ЄДРПОУ 05761264
по Сумській області

Сумська обл., Сумський р-н,
Відсутній
смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 21
24-квартирний житловий
Сумська обл., м. Ромни, 3 пров. ВАТ «Роменське АТП 15948», код за
будинок
Червоної, 57- Б
ЄДРПОУ 03118558
Житловий будинок
Сумська обл., Роменський р-н,
Відсутній
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59
Житловий будинок
Сумська обл., Роменський р-н,
Відсутній
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60
Житловий будинок
Сумська обл., Роменський р-н,
Відсутній
с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61
Заглиблений склад інвентарю і Сумська обл., м. Конотоп,
Відсутній
обладнання
вул. Сумська, 10 д
Очисні споруди Височанського Сумська обл., Охтирський р-н,
Відсутній
заводу продтоварів
с. Веселий Гай, вул. Вишнева, 1/4
Металевий модуль
Сумська обл., м. Конотоп,
Відсутній
вул. Ярківська, 2
50-квартирний житловий буди- Сумська обл., м. Кролевець,
Відсутній
нок (ІІ черга)
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 24
Шестиповерхова адміністрам. Суми, вул. Березовий Гай, 9 Східне регіональне управління Державної
тивна будівля з двоповерховою
прикордонної служби України, код за
прибудовою
ЄДРПОУ 14321937
Житловий будинок
Сумська обл., Роменський р-н, ПрАТ «Нове життя», код за ЄДРПОУ
Малобубнівська сільська рада, 13998980
с. Бацмани, вул. Миру, 27 А
Житловий будинок
Сумська обл., м. Буринь,
Відсутній
пров. Вознесенський, 6
Корпус по виробництву побуто- Сумська обл., Ямпільський р-н,
Відсутній
вих газових плит
смт Свеса, вул. Заводська, 1
Житловий будинок
Сумська обл., м. Лебедин,
Відсутній
вул. Молодіжна, 22
Одноквартирний житловий бу- Сумська обл., Буринський р-н, ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького»,
динок № 1
с. Дяківка, вул. Урожайна, 4
код за ЄДРПОУ 00386790
Одноквартирний житловий бу- Сумська обл., Буринський р-н, ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького»,
динок № 2
с. Дяківка, вул. Урожайна, 5
код за ЄДРПОУ 00386790
Одноквартирний житловий бу- Сумська обл., Буринський р-н, ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького»,
динок № 3
с. Дяківка, вул. Урожайна, 6
код за ЄДРПОУ 00386790
Одноквартирний житловий бу- Сумська обл., Буринський р-н, ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького»,
динок № 4
с. Дяківка, вул. Урожайна, 7
код за ЄДРПОУ 00386790
Станція технічного обслугову- Сумська обл., м. Суми, вул. Ков- ПАТ «Сумське машинобудівне наукововання на 400 пожежних автопака, 2
виробниче об’єднання», код за ЄДРПОУ
мобілів
05747991

№ 2 (1230)

Назва балансоутримувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Тернопільській області

Регіональне відділення Фонду по Луганській області
Головна насосна станція

Адреса об’єкта

Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Державна прикордонна служба України
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Л. Українки, 33
Управління капітального будівництва
Тернопільська обласна дерТернопільської обласної державної адмініжавна адміністрація
страції, код за ЄДРПОУ 02362374

Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 73

Регіональне відділення Фонду по Харківській області
Харківська обл., Барвінківський
р-н, с. Червона Балка, вул Молодіжна, 31
Харківська обл., Барвінківський
р-н, с. Червона Балка, вул Молодіжна, 33
Харківська обл., Барвінківський
р-н, с. Червона Балка, вул Молодіжна, 35
м. Харків, вул. Рудика, 8

Газорозподільний пункт

Харківська обл., м. Люботин,
вул. Деповська, 127
32-квартирний житловий буди- Харківська обл., Балаклійський
нок з надбудовою
р-н, с. Пришиб, вул. 40 років
Перемоги, 11
Побутовий комплекс до житло- м. Харків, вул. Сергіївська, 8а
вого будинку

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Харківській області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Харківській області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Харківській області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Харківській області
Регіональне відділення Фонду
по Харківській області
Регіональне відділення Фонду
по Харківській області

ВАТ «Люботинський хлібозавод», код за
ЄДРПОУ 00381976
Відсутній
АТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», код ЄДРПОУ
00213799

Державне агентство України з
управління державними корпоративними правами та майном*

Регіональне відділення Фонду в Херсонській області
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Дитячий центр відпочинку
35-квартирний житловий
будинок

Херсонська область, с. Нижній
Рогачик, вул. 40 років Перемоги, 88
Херсонська обл., м. Каховка,
вул. Айвазовського (П. Морозова), 1-б

ВП «Запорізька АЕС «ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 19355964
Відсутній

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
Регіональне відділення Фонду
в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.
Севастополі

Регіональне відділення Фонду по Хмельницькій області
Лікеро-горілчаний завод

Хмельницька обл., м. Кам’янецьПодільський, вул. Руслана Коношенка, 74 а
Магазин та оздоровчий центр Хмельницька обл., Кам’янецьПодільський р-н, с. Довжок,
вул. Унявко, 1
Солодове відділення
Хмельницька обл., Кам’янецьПодільський р-н, с. Довжок,
вул. Унявко, 1
Контора з гаражем і котельнею Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці,
вул. Лісова, 46
Школа-сад
Хмельницька обл., Кам’янецьПодільський р-н, с. Рункошів,
вул. Шевченка, 77
Корпус № 1 разом із огорожею, Олешинська сільська рада,
автомобільними дорогами та
Хмельницький р-н, Хмельницька
благоустроєм
область: -Комплекс будівль та
споруд № 6

ДП спиртової та лікеро- горілчаної промисловості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ
37199618
ДП спиртової та лікеро- горілчаної промисловості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ
37199618
ДП спиртової та лікеро- горілчаної промисловості «Укрспирт», код за ЄДРПОУ
37199618
ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство», код за ЄДРПОУ 33285303

Міністерство аграрної політики та продовольства України

СГК «Рункошівський», код за ЄДРПОУ
21315883

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Відсутній

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Державне агентство лісових
ресурсів України

Регіональне відділення Фонду
по Хмельницькій області

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
Лазня
Торговий центр

Черкаська обл, Черкаський р-н,
Відсутній
с. Думанці, вул. Благовісна, 89а
Черкаська обл., Драбівський р-н, ПАТ «Черкаський», код за ЄДРПОУ
с. Рецюківщина, вул. Паркова, 3 05390017

Регіональне відділення Фонду
по Черкаській області
Регіональне відділення Фонду
по Черкаській області

Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області
Лазня

Чернівецька обл, Хотинський р-н,
с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14
Фельдшерсько-акушерський
Чернівецька обл., Кіцманський
пункт
р-н, с. Борівці, вул. Головна, 77-а
Двоквартирний житловий
Чернівецька обл., Заставнівський
будинок
р-н, смт Кострижівка, пров. Буковинський, 2
Школа
Чернівецька обл., Новоселицький
р-н, с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6
Дитяча установа
Чернівецька обл., Хотинський
р-н, с. Анадоли
Клуб
Чернівецька обл., Хотинський р-н,
с. Гордівці, вул. Сагайдачного, 7
Молочно-тваринницька ферма Чернівецька обл., Сокирянський
на 200 голів великої рогатої
р-н, с. Новоолексіївка, вул. Б.
худоби
Хмельницького, 21-а

Відсутній
Відсутній
Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Чернівецькій області
Регіональне відділення Фонду
по Чернівецькій області
Регіональне відділення Фонду
по Чернівецькій області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Чернівецькій області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Чернівецькій області
Регіональне відділення Фонду
по Чернівецькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Відсутній
Відсутній

Регіональне відділення Фонду по Чернігівській області
Лазня-пральня (на 20 місць)
12-квартирний житловий
будинок
Школа

Чернігівська обл., Ічнянський
р-н, смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10
Чернігівська обл., м. НовгородСіверський, вул. Залінійна, 21-а

Чернігівська область, Куликівський р-н, с. Авдіївка,
вул. Шкільна, 1
Школа
Чернігівська обл., Носівський
р-н, с. Плоске, вул. Мірошника, 5а
Прибудова до 108-квартирного Чернігівська обл., Прилуцький
житлового будинку для роботи р-н, смт Ладан, вул. Заводз дітьми
ська, 30
Магазин «Універсам»
Чернігівська обл., Прилуцький
р-н, смт Ладан, вул. Миру, 19-а
Цегельний завод
Чернігівська обл., м. Бахмач,
вул. Східна, 94
Цегельний завод
Чернігівська обл., смт Варва,
вул. Зарічна, 80
Житловий будинок
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 6-а
Житловий будинок
Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 9-а
Будівля культурно-спортивного Чернігівська обл., Куликівський
призначення
р-н, с. Грабівка, вул. Шкільна, 2-а
Клуб
Чернігівська обл., Талалаївський
р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16
2-а черга теплиці
Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Носівський шлях, 25

ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», код за ЄДРПОУ
00372612

Регіональне відділення Фонду
по Чернігівській області

ДП «Новгород-Сіверське ПМК-212»
ВАТ «Чернігівводбуд», код за ЄДРПОУ
01037703
Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Чернігівській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Відсутній

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Чернігівській області

Відсутній

ДП «Укрспирт», код за ЄДРПОУ
0037199618

Регіональне відділення Фонду
по Чернігівській області
Регіональне відділення Фонду
по Чернігівській області
Регіональне відділення Фонду
по Чернігівській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

ДП «Укрспирт», код за ЄДРПОУ
0037199618

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Відсутній
Відсутній

Відсутній

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Чернігівській області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Чернігівській області
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Назва балансоутримувача або зберігача,
Адреса об’єкта
Орган управління
код за ЄДРПОУ
Чернігівська обл., Ріпкинський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 8
по Чернігівській області
Чернігівська обл., Ріпкинський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 9
по Чернігівській області
Чернігівська обл., Ріпкинський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2
по Чернігівській області
Чернігівська обл., Ріпкинський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
р-н, с. Вербичі, вул. Перемопо Чернігівській області
ги, 4-а
Чернігівська обл., Ріпкинський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
р-н, с. Павлівка, вул. Нова, 20
по Чернігівській області
Чернігівська область, смт Козе- Управління капітального будівництва Чер- Чернігівська обласна державлець, вул. Соборності, 70
нігівської обласної державної адміністрації, на адміністрація
код за ЄДРПОУ 04014246
Чернігівська обл., м. Ічня,
Відсутній
Міністерство України з питань
вул. Ковалівка, 17-А
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
Чернігівська обл., м. Ічня,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
вул. Єсеніна, 28
по Чернігівській області
Чернігівська обл., м. Ічня,
Відсутній
Відсутній
вул. Бунівка, 2
Чернігівська обл., м. Прилуки,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду
вул. Петропавлівська, 86
по Чернігівській області

Назва об’єкта
Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком
Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком
Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком
Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком
Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком
Школа
Реабілітаційний центр

2-квартирний житловий будинок
Адміністративний будинок
Житловий будинок

Продовження додатка 10

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

м. Київ, вул. Інженера Бородіна, 5-Б
м. Київ, бульвар А. Вернадського, 36-В
м. Київ, вул. Охтирська, 5-17

Розширення виробничої бази
ДВП «Будремкомплект»
Спецгараж на 50 автомобілів

Відсутній
Відсутній
Відсутній

Івано-Франківська обл.,
м. Яремче, вул. Грушевського, 7
Волинська обл., Іваничівський
р-н, с. Поромів

Комплекс реабілітації, оздоров- Київська обл., Переяславлення та відпочинку
Хмельницький р-н, с. Циблі,
урочище «Козинські горби»

Національний банк України, код за
ЄДРПОУ 00032106
ДП «Дирекція по будівництву об’єктів»,
код за ЄДРПОУ 00179737
ДП «НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ
24584661

Національний банк України
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України
Додаток 10
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637

ПЕРЕЛІК
об’єктів соціально-культурного призначення, приватизацію яких розпочато в 2018 році
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській області
Комплекс будівель і споруд профілакторію
«Бистриця» у складі: – будівля цегляна, А загальною площею 2014,3 м2; – трансформаторна
підстанція, Б загальною площею 43,4 м2; – каналізаційна насосна, В загальною площею
69,3 м2; – котельня, Г загальною площею
248,9 м2; – огорожа, 1-5 загальною площею
223,5 м2; – водонапірна башня, 6; – резервуар
пожежний до насосної станції, 7; – резервуар пожежний до насосної станції, 8;
– споруда водоприйомна для підземних джерел профілакторію «Бистриця», А загальною
площею 13,9 м2

Вінницька обл., м. МогилівПодільський, вул. Дністровська, 60

Їдальня з обладнанням (частина приміщень
Вінницька обл., Вінницький
в будівлі торговельного комплексу літ. А зар-н, с. Пултівці, вул. Револю2
гальною площею 448,9 м , в т. ч.: на 1-му по- ційна, 1а
версі з № 7-1 по № 7-16; № 8-2, 8-3 площею
294,6 м2; підвальних приміщень з № 1-1 по
№ 1-3 площею 154,3 м2 та 12 одиниць обладнання)

Назва балансоутримувача або зберігача, код за
ЄДРПОУ

Орган управління

ПрАТ «Могилів-Подільський Регіональне відділення Фонду
консервний завод», код за по Вінницькій області
ЄДРПОУ 00373965
Пултівецька сільська рада,
код за ЄДРПОУ 04330332

Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій області

База відпочинку «Сосновий бор»

Дніпропетровська обл., Ново- ПАТ «Дніпропетровський
московський р-н, с. Орлівщина, трубний завод», код за
пров. Лісний, 8
ЄДРПОУ 05393122

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області

Дитяча дача «Сосенка»

Дніпропетровська обл., Ново- ПАТ «Дніпропетровський
московський р-н, с. Орлівщина, трубний завод», код за
пров. Лісний, 8а
ЄДРПОУ 05393122

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області

Санаторій-профілакторій

Дніпропетровська обл., Криво- ПАТ «Південний гірничорізький р-н, с. Кудашево
збагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області

Шаховий клуб

Дніпропетровська обл., м. Кри- ПАТ «Південний гірничовий Ріг, площа Гірницької
збагачувальний комбінат»,
Слави, 4
код за ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області

Дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий)

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод», код за
ЄДРПОУ 05393056

Дніпропетровська обл., м. Кри- ПАТ «Південний гірничовий Ріг, просп. Південний, 9
збагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області

Донецька обл., м. Лиман,
с. Щурове, вул. Соборна, 20/1

ВАТ «Точмаш», код за
ЄДРПОУ 14300579

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій області

База відпочинку «Вертикаль»

Донецька обл., м. Лиман,
с. Щурове, вул. Соборна,102

ВАТ «Трест Донецькшахтопроходка», код за ЄДРПОУ
00180841

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України

Клуб

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

ПрАТ «Курдюмівський завод Регіональне відділення Фонду
кислототривких виробів»,
по Донецькій області
код за ЄДРПОУ 00293545

Пансіонат «Мебельщик»

Донецька обл., Мангушський
р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45-а

ТОВ «АРП», код за ЄДРПОУ
32397798

Єдиний майновий комплекс дитячого оздоровчого табору «Голубок»

Донецька обл., м. Святогірськ,
вул. Івана Мазепи, 29

Підприємство «Владислава» Регіональне відділення Фонду
Всеукраїнської організації
по Донецькій області
інвалідів «Союз організацій
інвалідів України»,
код за ЄДРПОУ 31083925

Донецька обл., Мангушський
ВАТ «Точмаш»,
р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17 код за ЄДРПОУ 14300579

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій області

Київська обл., Броварський р-н, ПрАТ «Броварський завод
Регіональне відділення Фонду
с. Пухівка, вул. Набережна, 13 залізобетонних конструкцій», по Київській області
код за ЄДРПОУ 01273711
ДП «УкрНДПРІ промтехнології», код за ЄДРПОУ
14310483

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Луганській області

Регіональне відділення Фонду по Львівській області
База відпочинку «Гребенів» (два дерев’яні щи- Львівська обл, Сколівський р-н, ПрАТ «Автотранспортне під- Регіональне відділення Фонду
тові будиночки)
с. Гребенів
приємство «Західводбуд»,
по Львівській області
код за ЄДРПОУ 1034998

Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області
Майновий комплекс колишнього піонерського табору

Миколаївська обл, МиколаївПАТ «Радсад», код за
ський р-н, с. Радсад, вул. Миру, ЄДРПОУ 00413989
1А

Регіональне відділення Фонду
по Миколаївській області

Регіональне відділення Фонду по Одеській області
Побутовий комплекс
Медпункт
База відпочинку «Дорожник»
Санаторій-профілакторій «Портовик», який
складається з: – комплексу загальною площею 4301, 4 м2;
– спортивного комплексу

Одеська обл., м. Рені, вул. 28
Червня, 282а
Одеська обл., м. БілгородДністровський, ул. Кишинівська, 32
Одеська обл., Татарбунарський
р-н, с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59
Одеська обл., м. Южне,
вул. Приморська, 1

ПАТ «Одеснафтопродукт»,
код за ЄДРПОУ 03482749
ПАТ «Завод «Тіра», код за
ЄДРПОУ 14309050

Регіональне відділення Фонду
по Одеській області
Регіональне відділення Фонду
по Одеській області

ПАТ «Південьзахідшляхбуд», Регіональне відділення Фонду
код за ЄДРПОУ 03449841
по Вінницькій області
Южненська філія державного Міністерство інфраструктупідприємства «Адміністрація ри України
морських портів України»
(Адміністрація морського
порту «Южний»), код за
ЄДРПОУ 38728549

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

Регіональне відділення Фонду по Полтавській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Полтавський державний
навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу», код за ЄДРПОУ 24567102

м. Полтава, пров. Носова Віктора, 2

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Сумська обл., Шосткинський
р-н, с/р Собицька, «Малий бір»
урочище, квартал № 2 (б/н)
Сумська обл., Шосткинський
р-н, с/р Собицька, «Малий бір»
урочище, квартал № 2 (б/н)

База відпочинку (58 об’єктів)

Лазня

Житомирська обл., Лугинський Приватне сільськогоспор-н, с. Красностав, вул. Цендарське підприємство з
тральна, 31-а
орендними відносинами
«Красноставське», код за
ЄДРПОУ 5477244

Регіональне відділення Фонду
по Житомирській області

Їдальня

Житомирська обл., Олевський
р-н, с. Радовель, вул. Миколи
Хоречка, 21

СТОВ «Радовель», код за
ЄДРПОУ 05418780

Регіональне відділення Фонду
по Житомирській області

Житомирська обл., Лугинський Приватне сільськогоспор-н, с. Красностав, вул. Цендарське підприємство з
тральна, 47-а
орендними відносинами
«Красноставське», код за
ЄДРПОУ 5477244

Регіональне відділення Фонду
по Житомирській області

ПрАТ «Шосткинський завод
хімічних реактивів», код за
ЄДРПОУ 05761264
ПрАТ «Шосткинський завод
хімічних реактивів», код за
ЄДРПОУ 05761264

Регіональне відділення Фонду
по Сумській області
Регіональне відділення Фонду
по Сумській області

Регіональне відділення Фонду по Харківській області
Їдальня
Їдальня з майном
Їдальня
Лазне-пральний комбінат
Єдиний майновий комплекс бази відпочинку
«Росінка»
Клуб з майном (7 одиниць)

Харківська обл., Краснокутський р-н, селище Ковалівське,
вул. Скотар Віри, 10-а
Харківська обл., Харківський
р-н, с. Тернова, вул. Світла, 2в
Харківська обл., м. Куп’янськ,
вул. Ювілейна, 72
Харківська обл., Краснокутський
р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5
Харківська обл., Вовчанський
р-н, с. Бугаївка, вул. Росяна,1
м. Харків, вул. Конторська,
75/77

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Харківській області

Відсутній

Регіональне відділення Фонду
по Харківській області
Регіональне відділення Фонду
по Харківській області
Регіональне відділення Фонду
по Харківській області

Відсутній
ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код за ЄДРПОУ
00412406
ТОВ фірма «Інстрок ЛТД»,
код за ЄДРПОУ 14082591
ПрАТ «Харківський машинобудівний завод «ПЛІНФА»,
код за ЄДРПОУ 00240253

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Регіональне відділення Фонду
по Харківській області

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

Оздоровчий табір «Фрегат»
Будівля профілакторію

м. Херсон, селище Текстильне, ВАТ «Херсонський
вул. 1-ша Текстильна, 1-а
бавовняний комбінат», код
за ЄДРПОУ 00306710

Регіональне відділення Фонду
в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.
Севастополі
Херсонська обл., Білозерський Херсонська філія Державного Міністерство інфраструктури
р-н, с. Кізомис, вул. Набережна підприємства «Адміністрація України
морських портів України»
м. Херсон, вул. Перекопська,
ВАТ «Херсонський консер- Регіональне відділення Фон169
вний комбінат», код за
ду в Херсонській області,
ЄДРПОУ 05529567 –
Автономній Республіці Крим
припинено
та м. Севастополі

Регіональне відділення Фонду по Черкаській області
Клуб з обладнанням

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

Медпункт з обладнанням

Черкаська обл., м. Тальне,
вул. Кар’єрна, 23

ЗАТ «Тальнівський щебзавод», код за ЄДРПОУ
01375038
ЗАТ «Тальнівський щебзавод», код за ЄДРПОУ
01375038

Регіональне відділення Фонду
по Черкаській області
Регіональне відділення Фонду
по Черкаській області

Регіональне відділення Фонду по Чернівецькій області
Їдальня на 330 місць

Чернівецька обл., м. Чернівці,
вул. Прутська, 16-Б

ТОВ «Машзавод», код за
ЄДРПОУ 30045061

Регіональне відділення Фонду
по Чернівецькій області

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Сауна

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

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій області

Регіональне відділення Фонду по Житомирській області
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Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Підгір’я,
урочище «Підгора Горішня», 1

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

Недіючий літній кінотеатр «Текстильник»

Регіональне відділення Фонду по Донецькій області

Їдальня

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України

ПАТ «Укрнафта», код за
ЄДРПОУ 00135390

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

Будинок культури

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській області

Пансіонат «Блакитні озера»

Дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег»

Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Підгір’я,
урочище «Жбир», 1

Національний банк України

Регіональне відділення Фонду по Сумській області

м. Дніпро, острів Файнберга, 11 Філія «Дніпропетровський
Регіональне відділення Фонду
річковий порт» ПАТ СК «Укр- по Дніпропетровській області
річфлот», код за ЄДРПОУ
24986218

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

Національний банк України,
код за ЄДРПОУ 00032106

Регіональне відділення Фонду по Кіровоградській області
База відпочинку «Біла акація»

Дитячий оздоровчий табір

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській області
Їдальня

Івано-Франківська обл.,
м. Яремче, вул. Курортна, 1А

Регіональне відділення Фонду по Київській області
База відпочинку «Дружба» з обладнанням у
кількості 24 одиниці

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій області
Їдальня з обладнанням пл. 355,12 м2

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Луганській області
Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
Регіональне відділення Фонду
по м. Києву
Регіональне відділення Фонду
по м. Києву

Апарат Фонду
Оздоровчий комплекс «Прикарпаття»
Шахта № 10 «Нововолинська»

Адреса об’єкта

База відпочинку загальною площею 237,6 м2

Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Кафе на 50 місць

Назва балансоутримувача або зберігача, код за
ЄДРПОУ

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

Апарат Фонду
Єдиний майновий комплекс державного спеці- м. Київ, вул. Кирилівська, 160
алізованого підприємства «Укртелефільм», код
за ЄДРПОУ 35524710

Державний комітет телебачення і радіомовлення
України
Додаток 11
до наказу Фонду
від 27.12.2018 № 1637

ПЕРЕЛІК
інших об’єктів, приватизацію яких розпочато в 2018 році
Код за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Апарат Фонду
Єдиний майновий комплекс Первомайської Миколаївська обл., м. Первомайськ,
гідроелектростанції
вул. Олександра Пушкіна, 5
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Óïðàâë³ííÿ ïðîäàæó îá’ºêò³â ìàëî¿
ïðèâàòèçàö³¿, ò. 200-31-64

ÌÀËÀ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²ß
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÏÐÎÄÀÆÓ

АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ НА ЕЛЕКТРОННОМУ
АУКЦІОНІ З УМОВАМИ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ –
ЄДИНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута» за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248л приватизовано юридичною особою – товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛГРУП» (код
за ЄДРПОУ 41614141). Ціна, за якою придбано об’єкт, становить
10 800 036 грн (десять мільйонів вісімсот тисяч тридцять шість гривень), у тому числі ПДВ –1 800 006 грн (один мільйон вісімсот тисяч
шість гривень).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: прохідна,
інв. № 10100975, літ. А, 5,8 м2; вагова, інв. № 10034658, літ. Б,
6,0 м2; склад, інв. № 10101453, літ. В, 12,6 м2; відкритий склад для
піску та щебню, інв. № 10201376, літ. Г; склад пропану-бутану, інв.
№ 10100967, літ. Д; насосна станція буд/бази, інв. № 10100965,
літ. Е, 21,8 м2; будівля управління та їдальні, інв. № 10100972, літ.
Ж, 239,8 м2; будівля механічної майстерні, інв. № 10100968, літ. З,
411,4 м2; склад ацетелену, інв. № 10100966, літ. И, 51,7 м2; будівля
майстерні та складу «ЕМО», інв. № 10100970, літ. К, 756,7 м2; навіс, інв. № 10201732, літ. Л; заправна станція, інв. № 10201369, літ.
М; будівля арматурного цеху, інв. № 10100971, літ. Н, 1138,7 м2;
будівля столярної майстерні, інв. № 10100973, літ. О, 64,6 м2; навіс, інв. № 10201734, літ. П; будівля по виробництву монтажних
елементів, інв. № 10100969, літ. Р, 514,3 м2; будівля складу 5, 5а,
лабораторно-будівельної бази, інв. № 10100964, літ. Т, 1197,2 м2;
навіс, інв. № 10201733, літ. С; загальний санвузол, інв. № 10100974,
літ. У; ворота, інв. № 10201370, № 1; паркан, інв. № 10201372, № 2;
бетонний вузол, інв. № 10201375, № 3; канал для мийки і змазування машин, інв. № 10201374, № 4; яма для вапна, інв. № 10201364,
№ 5; опалювальна система, інв. № 10300808, № 6; протипожежний
резервуар, інв. № 10201368, № 7; ваги підлогові, інв. № 10634655,
№ 8; автошляхи, інв. № 10201371, I; бетонні майданчики, інв.
№ 10201366, II; трансформаторна підстанція, інв. № 10402108,
№ 9; паркан № 10; цистерна для води, інв. № 10201367, № 11; підкранові колії, інв. № 10201365, № 12; протипожежний резервуар,
інв. № 10201373, № 13; водопровід будівельний (труба діаметр
60*4 – 629 м, труба діаметр 48*3,5 – 330 м, труба діаметр 34*3,5 –
155 м, труба діаметр 42*4 – 40 м, труба діаметр 28*3 – 225 м), інв.
№10300807; зливна каналізація (складається з 7 окремих ліній
–180 м, виконана з азбоцементних труб діаметром 150 з’єднаних
муфтами та резиновими кільцями, розмежувальна оглядовими
колодязями та дощоприймальниками), інв. № 10300806; фекальна мережа: труба азбоцементна діаметр 150 – 292 м, труба азбоцементна діаметр 200 – 120 м, інв. № 10300805; гідратна мережа:
труба діаметр 114*6 –195 м, труба діаметр 114*6 – 345 м, труба
діаметр 83*4 – 40 м, труба діаметр 60*4 – 70 м, інв. № 10300804;
технологічна каналізація: труба азбоцементна діаметр 150 – 60 м,
труба азбоцементна діаметр 200 – 135 м, труба азбоцементна діаметр 300 – 60 м, інв. № 10300803; зовнішня розводка електричних
мереж: кабель АВВГ 4*10 – 280 м, АВВГ 3*25+16 – 400 м, АВВГ
3*50+25 – 95 м, АВВГ 3*70+35 – 365 м, АВВГ 3*95+50 – 90 м, АВВГ
3*120+70 – 710 м, АВВГ 27*2,5 – 110 м, АВВГ 5*2,5 – 120 м, труба азбоцементна діаметр 100 – 170 м, інв. № 10300802; зовнішнє
освітлення: кабель АВВГ 4*25 – 820 м; труба азбоцементна діаметр
150 – 40 м, інв. № 10300801, розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Запорізька, 9 (далі – об’єкт), яке у процесі приватизації
не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (правонаступник – ПАТ «Запорізький
металургійний комбінат «Запоріжсталь», код ЄДРПОУ 00191230)
та обліковується на його балансі, приватизовано юридичною особою – ТОВ «ЧИСТЕ МІСТО – ЗАПОРІЖЖЯ», ідентифікаційний код в
ЄДРПОУ 39832260, яка визнана переможцем електронного аукціону
із зниженням стартової ціни. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить становить 2 520 000,00 грн (два мільйони п’ятсот двадцять
тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 420 000,00 грн (чотириста
двадцять тисяч гривень 00 копійок).
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва –
72-квартирний житловий будинок, що розташований за адресою:
Запорізька область, м. Оріхів, вул. Лесі Українки (стара назва – Рози
Люксембург), 45б, повернений за рішенням суду у державну власність
(далі – об’єкт), приватизовано юридичною особою – ТОВ «АЕЛІНТА»
(код ЄДРПОУ 40430483), яка визнана переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 6743,66 грн (шість
тисяч сімсот сорок три гривні 66 копійок), у т. ч. ПДВ – 1 123,94 грн
(одна тисяча сто двадцять три гривні 94 копійки).

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: магазин літ.
А-1, сарай літ. Б, Б-1, сарай літ. В за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричківка, вул. Паркова, 8, балансоутримувач – ТОВ
«Агрофірма «Петрівське», код ЄДРПОУ 38026732, приватизовано
шляхом викупу фізичною особою – Шовгенею Тетяною Миколаївною, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 38400,00 грн, у
т.ч. ПДВ – 6400,00 грн.
Окреме майно – будка сторожа літ. АР площею 3,9 м2 за адресою:
м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1, балансоутримувач – ПАТ
«Демітекс» (код ЄДРПОУ 14299824), приватизовано на аукціоні з умовами фізичною особою – Іщенком Євгеном Юрійовичем за 7621,20
грн, у т. ч. ПДВ – 1270,20 грн.
Окреме майно – нежитлова будівля (будинок ветеранів) площею
335,8 м2 за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 33, балансоутримувач – Пустовійтівська
сільська рада (код ЄДРПОУ 22549650), приватизовано на аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою – Хоруженком Максимом
Юрійовичем за 729,00 грн, у т. ч. ПДВ – 121,50 грн.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля,
будівля гаража № 1 загальною площею 51,9 м2, що перебуває на
балансі Головного управління статистики у Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 02362061, приватизовано фізичною особою – Голубом
Максимом Павловичом, який визнаний переможцем електронного
аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 120 000,00 грн
(сто двадцять тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 20 000,00 грн
(двадцять тисяч гривень 00 копійок).
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Об’єкт малої приватизації незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н,
с. Качалівка, вул. Червона, 1а, приватизовано шляхом продажу на
електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою
Кіпоть Андрієм Вікторовичем, за ціною 752,40 грн (сімсот п’ятдесят
дві гривні 40 коп.), у тому числі ПДВ – 125,40 грн (сто двадцять п’ять
гривень 40 коп.).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля складу
№ 13/157 загальною площею 137,0 м2 колишнього військового містечка № 13, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, №13/157 та обліковується на балансі відділу
житлово-комунального господарства Ізяславської райдержадміністрації, код ЄДРПОУ 35643206, приватизовано фізичною особою –
Янчук Тетяною Миколаївною, яка стала переможцем електронного
аукціону без умов (№ UA-PS-2018-11-02-000011-1). Ціна продажу
з урахуванням ПДВ – 4 200,00 грн (чотири тисячі двісті грн 00 коп.),
у т. ч. ПДВ – 700,00 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж з кладовою
площею 25,8 м2 за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
пров. Подільський, 4/2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, код ЄДРПОУ 02362894,
приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Нестеруком
Юрієм Олександровичем, який єдиний подав заяву в електронному
аукціоні без умов (№ UA-PS-2018-11-01-000002-1). Ціна продажу з
урахуванням ПДВ – 18 120,00 грн (вісімнадцять тисяч сто двадцять
грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 3 020,00 грн.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Окреме майно – будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у
складі: основна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г;
вбиральня, Д; гараж, Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8 (19715,
Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів, вул. Центральна,
6) приватизовано юридичною особою – ТОВ «МАНБОР», яку визнано переможцем аукціону із зниженням стартової ціни в електронній
формі, за 156 001,20 грн, у т. ч. ПДВ – 26 000,20 грн.
Об’єкт соціально-культурного призначення – лазня з обладнанням
(20400, Черкаська обл, м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1б) приватизовано
юридичною особою – ТОВ «Тальнівський щебзавод» шляхом викупу
за 73 432,80 грн, у т. ч. ПДВ – 12 238,80 грн.
Об’єкт незавершеного будівництва – цех № 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури (18000, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська,
1) приватизовано фізичною особою – Пономаренко Владиславом
Сергійовичем, якого визнано переможцем аукціону в електронній
формі, за 4 800 120,00 грн, у т. ч. ПДВ – 800 020,00 грн.
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АПАРАТ ФОНДУ
Інформаційне повідомлення Фонду державного майна
України про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Радіореле»,
опубліковане в газеті «Відомості приватизації» від 02.01.2019 № 1
(1229), вважати опублікованим помилково.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про продаж об’єкта малої
приватизації – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Завод «Радіореле»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування підприємства: єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Завод «Радіореле».
Місцезнаходження: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 32444638.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2018 –
376 осіб.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є виробництво
електророзподільної та контрольної апаратури.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг),
що було реалізовано за три роки та останній звітний період
Період
2015 рік
2016 рік
2017 рік
9 місяців 2018 року

Од. виміру
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

Обсяг реалізації
103 236
40 958
33 478
23 031

У т.ч. на експорт
55 623
27 128
19 783
12 446

Випуск реле по видах виконання становить більше 50 найменувань, зокрема: виробництво електромагнітних, слабкострумових
реле, в тому числі: електромагнітні реле спецпризначення; електротеплові; промислової автоматики.
Основні показники господарської діяльності підприємства
за останні три роки та за останній звітний період
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Найменування показника
Балансовий прибуток, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

10369
103236
10,04
74610
71718
1611
1980

533
40958
1,30
75666
71712
755
3028

-212
33478
-0,63
72673
71346
581
581

9 місяців
2018 року
-80
19314
-0,41
70470
68719
714
1671

Відомості про об’єкт:
нежитлова будівля – загальна площа 104,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія, 6;
нежитлові будівлі – загальна площа 6 370,4 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181;
нежитлові будівлі – загальна площа 42 552,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181;
транспортні засоби – 13 од., машини, обладнання, устаткування
та інвентар.
Інформація про земельну ділянку:
Місцезнаходження: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181.

Кадастровий номер: 6310136900:08:001:0010.
Площа: 4,096 га.
Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель і споруд.
Підстава для використання: Державний акт на право постійного
користування від 29.11.2011, серія ЯЯ № 309689, виданий державному підприємству «Завод «Радіореле».
Згідно з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме
майно від 16.03.2009 зареєстровано право власності на:
нежитлову будівлю загальною площею 104,2 м 2 за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія, 6 (реєстраційний
№ 26741810);
нежитлові будівлі загальною площею 6 370,4 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181 (реєстраційний
№ 26521230);
нежитлові будівлі загальною площею 42 552,6 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181 (реєстраційний
№ 26521123).
На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: житлові приміщення (13 кімнат гуртожитку загальною площею 285,4 м2, які знаходяться у дев’ятиповерховому будинку комунальної форми власності), захисна споруда
№ 77890 загальною площею 1917,9 м2, розташована у частині
підвального приміщення корпусу гальванопокриття/реагентного
господарства.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація
про сплату екологічних зборів та платежів:
1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за
I півріччя 2018 року (згідно з розрахунками обсягів фактичних викидів забруднюючих речовин та оформлення звіту (щоквартально), на
підставі договору № 90, від 20.03.2018 з ТОВ «Науково-виробниче
підприємство «Інститут екологічних технологій») всього по підприємству – 0,412 т.
2. Утворення відходів за I півріччя 2018 року (по факту згідно з
типовою формою № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів
і тари») всього по підприємству – 25,120 т, у т. ч:
1-й клас небезпеки – 0,003 т
2-й клас небезпеки – 0,003 т
3-й клас небезпеки – 12,918т
4-й клас небезпеки – 12,196 т
3. Екологічні платежі за I півріччя 2018 року (згідно з «Податковою
декларацією екологічного податку» (квартальна) фактично сплачено,
усього – 3229,50 грн, у т.ч.:
за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення – 420,12 грн;
за розміщення відходів – 2809,38 грн.
4. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 13 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Радіореле» здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 432 (із змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Радіореле» повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу
на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 72 403 873,90 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 36 201 936,95 гривень (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 36 201 936,95 гривень (без
урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 240 387, 39 гривень (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 620 193, 70 гривень (без
урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 620 193,70 гривень (без
урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Радіореле» зобов’язаний забезпечити:
збереження основних видів діяльності державного підприємства
протягом п’яти років з дня переходу до нього права власності;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності;
виконання умов Галузевої угоди та колективного договору протягом строку їх дії, але не більше одного року (частина шоста статті
9 Закону України «Про колективні договори і угоди»);
укладення колективного договору між новим власником або
уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснювати відповідно до
законодавства;
утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до
використання за призначенням за рахунок власних коштів (частина
восьма статті 32 Кодексу цивільного захисту);
погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі,
що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий
комплекс (у разі наявності такої заборгованості);
фінансування охорони праці відповідно до вимог статті 19 Закону
України «Про охорону праці»;

9 січня 2019 року
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строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають
визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця
відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний єдиний майновий комплекс).
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до
16.00 за адресою: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181. Телефон:
(0572) 52-51-04, E-mail: rele@radiorele.com.ua. Відповідальна особа:
Чернова Лариса Вікторівна.
Найменування особи організатора аукціону: Фонд державного
майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (044) 284-52-40, 200-34-08.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України від 26.12.2018 № 1634.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000164-3
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни 35 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій 35 календарних днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 724 038,74 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 362 019,37 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 362 019,37 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
об’єкта соціально-культурного призначення –
єдиного майнового комплексу
Державного спеціалізованого
підприємства «Укртелефільм»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: об’єкт
соціально-культурного призначення – єдиний майновий
комплекс державного спеціалізованого підприємства
«Укртелефільм» (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Кирилівська, 160.
Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ: 35524710.
Орган управління: Державний комітет телебачення і радіомовлення України.
Середньооблікова чисельність працівників: 1 особа.
Обсяг та основна номенклатура продукції: основним видом економічної діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна.
Основні показники господарської діяльності
за 2015-2017 роки та 9 місяців 2018 року (тисяч гривень)
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування

2015 рік 2016 рік 2017 рік

Чистий дохід від реалізації послуг
216,00
Витрати господарської діяльності
345,1
Фінансовий результат (прибуток +/збиток-) -129,1
Дебіторська заборгованість
24,0
Кредиторська заборгованість
208,4
Зареєстрований капітал
931,8

216,00
303,0
-87,0
26,9
261,6
931,8

216,00
287,7
-71,7
69,2
376,3
931,8

9 місяців
2018 року
162,00
245,4
-83,4
1,7
323,9
9273,0

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
До складу об’єкта приватизації входить чотири об’єкта нерухомого майна:
1) виробничі будівлі літ. «1Я» площею 1505,4 м2;
2) прохідна літ. «2Я» площею 19,8 м2;
3) гараж літ. «3Я» площею 37,1 м2;
4) ангар літ. «4Я» площею 383,8 м2.
У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на: нежилі приміщення (виробничі будівлі літ. «1Я» площею 1505,4 м2, прохідна літ. «2Я» площею 19,8 м2,
гараж літ. «3Я» площею 37,1 м2, ангар літ. «4Я» площею 383,8 м2)
за Державою в особі Державного комітету телебачення і радіомовлення України (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
907927380000).
Земельна ділянка не виділена та Київською міською радою ДСП
«Укртелефільм» не передана, перебуває в комунальній власності.
Фактично земельна ділянка використовується для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд ДСП «Укртелефільм».
Обсяги видів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація

9 січня 2019 року

про сплату екологічних зборів та платежів: у зв’язку з відсутністю
діяльності підприємства викидів та скидів забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, а також утворення і розміщення
відходів не було, екологічні збори та платежі не сплачувалися.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою (далі – ЕТС) для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється ЕТС в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України
на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу
на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для продажу на:
аукціоні з умовами – 9 282 124,31 грн (без ПДВ);
аукціоні із зниженням стартової ціни – 4 641 062,16 грн (без ПДВ);
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 4 641 062,16 грн (без ПДВ).
ПДВ нараховується на ціну продажу, що складеться за результатами аукціону.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 928 212,43 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 464 106,22 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 464 106,22 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
1. Об’єкт приватизації може бути перепрофільований без збереження профілю діяльності.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести
місяців з дня переходу до нього права власності.
3. Погашення протягом шести місяців від дати переходу права
власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати
та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у
розмірі, що складеться на дату переходу права власності на єдиний
майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості).
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 160.
Контактна особа від ДСП «Укртелефільм», відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: Біленький Василь
Володимирович, тел. 0972506064.
Найменування особи організатора аукціону: Фонд державного
майна України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок:
(044) 200-32-77, (044) 280-42-49.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно
звертатися до Фонду державного майна України за адресою: м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9 протягом робочого часу (понеділок –
четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45). Телефони для довідок: (044) 200-32-46, (044) 200-32-77; e-mail: lunina@spfu.gov.ua.
Контактна особа від Фонду державного майна України, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: тел. (044) 200-32-46, (044) 200-32-77, Луніна Любов Миколаївна,
e-mail: lunina@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації:
Наказ Фонду державного майна України від 27 грудня 2018 року
№ 1651 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з
продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного

призначення – єдиного майнового комплексу державного спеціалізованого підприємства «Укртелефільм».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000113-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 32 календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
32 календарних дні.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 92 821,25 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 46 410,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 46 410,63 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про приватизацію об’єкта
малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва –
оздоровчого комплексу «Прикарпаття», що перебуває
на балансі Національного банку України
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: оздоровчий комплекс
«Прикарпаття», що перебуває на балансі Національного
банку України (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Івано-Франківська обл.,
м. Яремче, вул. Грушевського, 7.
Найменування балансоутримувача: Національний банк України,
код за ЄДРПОУ 00032106.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 01601,
м. Київ, вул. Інститутська, 9. Контактні дані: тел./факс: (044) 230-2033, 253-77-50, e-mail: nbu@bank.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Будівництво комплексу включає дві черги будівництва.
І черга будівництва – будівля корпусу № 2 із ступенем готовності 96 %. Повністю завершена будівля корпусу № 2 з виконаними
внутрішніми і зовнішніми опоряджувальними роботами, зі встановленими повністю укомплектованими освітлювальними приладами, змонтованими і підключеними сантехнічними приладами та
туалетними аксесуарами, вмонтованими меблями, встановлено
жалюзі, ролети та карнизи. Сама будівля складається з п’яти дворівневих номерів та трьох апартаментів. Будинок побудовано за
індивідуальним проектом змінної поверховості від 2-х до 4-х поверхів з підвалом і технічним горищем. Площа забудови – 820,00 м2.
Загальна площа – 2 029,75 м2. Технічний стан будівлі задовільний.
Об’єкт не може експлуатуватися у зв’язку з відсутністю зовнішньої
каналізації К1 (не виконане прокладання частини трубопроводу,
відсутня каналізаційна насосна станція з обв’язкою, не закінчене
прокладання газопроводу високого тиску від ГРП до місця підключення у магістральний газопровід (приблизно 200 м)). Об’єкт
живиться по тимчасовій схемі 0,4 кВ. Початок будівництва – лютий
2006 року. Фактично припинено – грудень 2013 року. Консервація
об’єкта не проводилася. Об’єкт охороняється та підтримується у
належному технічному стані: забезпечено освітлення та опалення.
На будівельному майданчику немає залишків будівельних матеріалів та незмонтованого устаткування. Всі необхідні технічні умови
на підключення вищезгаданих інженерних систем є в наявності.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт та виконавча документація в наявності.
ІІ черга будівництва – проектно-кошторисна документація будівлі корпусу № 1, контрольно-пропускного пункту, підземних очисних
споруд та реконструкції відкритої водойми. Будівельні роботи ІІ черги
будівництва не проводились.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною
площею 2,7303 га, що складається з двох земельних ділянок:
земельна ділянка площею 2,2756 га за адресою: Івано-Франків ська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7, кадастровий
№ 2611000000:05:009:0108 (державний акт на право постійного
користування земельною ділянкою від 20 лютого 2007 року, серія
ЯЯ № 125659);
земельна ділянка площею 0,4547 га за адресою: ІваноФранківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7, кадастровий
№ 2611000000:05:009:0109 (державний акт на право постійного
користування земельною ділянкою від 20 лютого 2007 року, серія
ЯЯ № 125660).
Земельні ділянки розділені гірською річкою Жонка з виконаним
габіонним берегоукріпленням, в межах протікання її по указаній території.
Цільове призначення: землі оздоровчого призначення.
Згідно з державними актами на право постійного користування
від 20 лютого 2007 року земельні ділянки належать Національному
банку України на праві постійного користування.
Обтяження на земельні ділянки не зареєстровані.
Рівень будівельної готовності І черги будівництва: 96 %.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 лютого 2019 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою (далі – ЕТС) для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує
дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС в проміжку часу з
16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для продажу:
аукціоні з умовами – 64 308 108,48 грн (без урахування ПДВ);
аукціоні із зниженням стартової ціни – 32 154 054,24 грн (без
урахування ПДВ);
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 32 154 054,24 грн (без урахування
ПДВ).
ПДВ нараховується на ціну продажу, що складеться за результатами аукціону.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6 430 810,85 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 215 405,42 грн (без урахування ПДВ);
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аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 215 405,42 грн (без урахування
ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 834 гривні 60 копійок.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний:
протягом 1 року завершити будівництво оздоровчого комплексу
«Прикарпаття» та здійснити заходи щодо прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта приватизації відповідно до вимог
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього середовища під час добудови та прийняття в експлуатацію об’єкта приватизації (пункт «б» частини першої статті 10
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»).
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № 37316021000058 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945
в іноземній валюті:
Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна
Рахунок: № 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313
Код за ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7.
Контактні особи від Національного банку України, які є відповідальними за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації: Стовбун Євген Євгенович, тел. (044) 521-87-17, e-mail: Yevhen.
Stovbun@bank.gov.ua; Божкова Нінель Борисівна, e-mail: Ninel.
Bozhkova@bank.gov.ua.
Найменування особи організатора аукціону: Фонд державного
майна України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок:
(044) 200-32-77, (044) 280-42-49.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що
стосуються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно
звертатися до Фонду державного майна України за адресою: м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9 протягом робочого часу (понеділок –
четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45). Телефони для довідок: (044) 200-32-77, (044) 280-42-49; e-mail: viki@spfu.gov.ua.
Контактна особа від Фонду державного майна України, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта приватизації:
Петержак Світлана Михайлівна, тел. (044) 200-35-75, (044) 200-3277, e-mail: peterzhak@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Фонду державного
майна України від 27 грудня 2018 року № 1649 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – оздоровчого
комплексу «Прикарпаття», що перебуває на балансі Національного
банку України».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000117-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 33 календарні дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
33 календарні дні.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 643 081,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 321 541,00 грн;
аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 321 541,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення повторного продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі лазні загальною площею 55,6 м2, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні
загальною площею 55,6 м2, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна».
Місцезнаходження об’єкта: 22345, Вінницька область, Літинський
район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а.
Відомості про балансотримача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансотримач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 55,6 м2, 1961 року побудови, перебуває в
незадовільному стані, середньозважений фізичний знос – 60 %, не
експлуатується, за призначенням не використовується. Право державної власності зареєстровано 24.10.2018, номер запису 28534890,
реєстраційний номер 1675651505224.
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Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,0700 га, розташована за адресою: 22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а. Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення, під господарськими будівлями і дворами. Структурні елемент кадастрового номера:0522486400:06:000.
Інформація про наявність обмежень (обтяжень) на земельну ділянку
відсутня. Право власності в Державному земельному кадастрі не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31.01.2019, година о котрій
починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі лазні загальною площею 55,6 м2, що не
увійшла до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна», розташованої за адресою: 22345, Вінницька область, Літинський район,
с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець будівлі лазні загальною площею 55,6 м2, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна», розташованої
за адресою: 22345, Вінницька область, Літинський район, с. Літинські Хутори, вул. Б. Варави, 1а, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 4448,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2224,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2224,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 444,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 222,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 222,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO: –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10,
к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, сайт: http://www.
spfu.gov.ua/, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 56-24-65. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації
державного майна Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-2746, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 22.12.2018 № 1435 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000031-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового знижен-

ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 44,48 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 22,24 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 22,24 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області про проведення повторного
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будинку тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов
до статутного капіталу СВАТ «Садовод»

1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будинок тваринника
площею 90,6 м2, що не увійшов до статутного капіталу
СВАТ «Садовод».
Місцезнаходження об’єкта: 22742, Вінницька обл., Іллінецький
р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 90,6 м2, 1971 року побудови, не експлуатується,
за призначенням не використовується. Право державної власності
зареєстровано 04.10.2018, номер запису 28227392, реєстраційний
номер 1659706905212.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,01 га, розташована за адресою: 22742, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б, відноситься до земель сільськогосподарського призначення (під господарськими будівлями та дворами).
Цільове призначення земельної ділянки не визначено. Інформація про
наявність обмежень (обтяжень) на земельну ділянку відсутня. Право
власності не зареєстроване.
Відомості про зберігача: ТОВ «Шанс». Ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ 20119134. Місцезнаходження та контактні дані зберігача:
22865, Вінницька обл., Немирівський р-н, смт Ситківці, вул. Вокзальна, 18, контактна особа: Гребенюк Вадим Миколайович, директор
ТОВ «Шанс», тел. (04331) 22646.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30.01.2019, година о котрій
починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будинку тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов
до статутного капіталу СВАТ «Садовод», який розташований за адресою: 22742, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б та перебуває на зберіганні ТОВ «Шанс» здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець будинку тваринника площею 90,6 м2, що не увійшов до
статутного капіталу СВАТ «Садовод», який розташований за адресою:
22742, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б та перебуває на зберіганні ТОВ «Шанс», має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 11416,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5708,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5708,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1141,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 570,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 570,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2900,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
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МФО: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO: –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10,
к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, сайт: http://www.
spfu.gov.ua/, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 56-24-65. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації
державного майна Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-2746, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 22.12.2018 № 1436 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000212-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 114,16 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 57,08 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 57,08 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення повторного продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі лазні загальною площею 97,2 м2, що не увійшла до
статутного капіталу СВАТ «Садовод»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні
загальною площею 97,2 м2, що не увійшла до статутного
капіталу СВАТ «Садовод».
Місцезнаходження об’єкта: 22743, Вінницька обл., Іллінецький
р-н, с. Вербівка, вул.Центральна, 69а.
Відомості про зберігача: ТОВ «Шанс». Ідентифікаційний код згідно
з ЄДРПОУ 20119134. Місцезнаходження та контактні дані зберігача:
22866, Вінницька обл., Немирівський р-н, смт Ситківці, вул. Вокзальна, 18, контактна особа: Гребенюк Вадим Миколайович, директор
ТОВ «Шанс», тел. (04331) 22646.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 97,2 м2, 1969 року побудови, не експлуатується,
за призначенням не використовується. Право державної власності зареєстровано 02.11.2018, номер запису 28714818, реєстровий
номер 1683388605212.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,015 га, розташована за адресою: 22743, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Вербівка,
вул. Центральна, 69а відноситься до земель сільськогосподарського
призначення. Цільове призначення земельної ділянки не визначено.
Інформація про наявність обмежень (обтяжень) на земельну ділянку
відсутня. Право власності не зареєстроване.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30.01.2019, година о котрій
починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі лазні загальною площею 97,2 м2, що не
увійшла до статутного капіталу СВАТ «Садовод», яка розташована
за адресою: 22743, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Вербівка,
вул. Центральна, 69а та перебуває на зберіганні ТОВ «Шанс», здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець будівлі лазні загальною площею 97,2 м2, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «Садовод», яка розташована за адресою:
22743, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Вербівка, вул. Центральна, 69а та перебуває на зберіганні ТОВ «Шанс», має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 8165,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4082,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4082,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 816,50 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 408,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 408,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
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Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO: –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10,
к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, сайт: http://www.
spfu.gov.ua/, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації
державного майна Войтова Людмила Олексіївна, тел.(0432)67-27-46,
адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 22.12.2018 № 1437 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000222-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 81,65 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 40,83 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 40,83 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області про проведення повторного
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – димової труби, яка під час приватизації не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: окреме майно:
димова труба, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Ободівський цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 24355, Вінницька обл., Тростянецький
р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська,1.
Інформація про балансотримача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансотримач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт: окреме майно: димова труба 1990 року
побудови, металева, діаметр – 420 мм, довжина – 10 м, циліндрова
форма з рулонного листа 5 мм сталі, діаметр основи – 2 м, площа
основи – 4 м2, фундамент під витяжки і цоколь – бутобетон (зруйнований, залишки фрагментів). Труба деформована під час падіння,
іржа на поверхні, велика кількість просвітів, протікань.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації, (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності),
площа, цільове призначення земельної ділянки, наявність обмежень
тощо): інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30.01.2019, година о котрій
починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна: димової труби, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Ободвський цукровий завод» за адресою:
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 1 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 4799,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2399,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2399,50 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 479,9 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 239,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 239,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 1850,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO: –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10,
к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, сайт: http://www.
spfu.gov.ua/, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації
державного майна Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-2746, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 22.12.2018 № 1438 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації»
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000087-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 47,99 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 24,00 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 24,00 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення повторного продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі їдальні літ.«А» загальною площею 428,4 м2 з підвалом
літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «ім. Першої Кінної армії»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будівля їдальні літ.
«А» загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ. «п/А»,
входом в підвал літ. «в/п», ґанками.
Місцезнаходження об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський район, с. Сніжна, вул. Шкільна, 4.
Відомості про зберігача: Сніжнянська сільська рада. Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ 04327790. Місцезнаходження та контак-
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тні дані зберігача: 22222, Вінницька обл., Погребищенський район,
с. Сніжна, контактна особа: Коваль Борис Павлович, сільський голова
Сніжнянської сільської ради, тел. (04346) 24130.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», входом в
підвал літ. «в/п», ґанками, 1984 року побудови, не експлуатується,
за призначенням не використовується. Право державної власності
зареєстровано 20.10.2016, номер запису 17055133, реєстраційний
номер 1063425305234.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка площею 0,3726 га, розташована за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський район, с. Сніжна,
вул. Шкільна, 4, цільове призначення 03.08 для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, кадастровий номер 0523486200:03:001:0162. На
частину земельної ділянки площею 0,0498 га встановлено обмеження
у використанні земельної ділянки – охоронна зона навколо (вздовж)
об’єкта енергетичної системи. Право власності в Державному земельному кадастрі не зареєстровано.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31.01.2019, година о котрій
починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі їдальні літ.«А» загальною площею 428,4 м2
з підвалом літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками, розташованої за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський район,
с.Сніжна, вул. Шкільна, 4, що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ «ім. Першої Кінної армії» та перебуває на зберіганні Сніжнянської сільської ради, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець будівлі їдальні літ.«А» загальною площею 428,4 м2 з
підвалом літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками, розташованої за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський район,
с.Сніжна, вул. Шкільна, 4, що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ «ім. Першої Кінної армії» та перебуває на зберіганні Сніжнянської сільської ради, має відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 246330,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 123165,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 123165,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 24633,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12316,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12316,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO: –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к.
27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, веб-сайт: http://www.
spfu.gov.ua/, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 56-24-65. Контактна
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особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації
державного майна Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-2746, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 22.12.2018 № 1439 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000235-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 2463,30 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 1231,65 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 1231,65 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області про проведення повторного
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівлі магазину площею 62,3 м2, що не увійшла
до статутного капіталу САТ «Самгородоцьке»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будівля магазину
площею 62,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу САТ
«Самгородоцьке».
Місцезнаходження об’єкта: 21163, Вінницька обл., Козятинський
р-н, с.Красне, вул. Центральна, 59.
Відомості про балансотримача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансотримач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 62,3 м2, 1979 року побудови, не експлуатується,
за призначенням не використовується. Право державної власності
зареєстровано 25.01.2018, номер запису 24618445, реєстраційний
номер 1474135005214.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації, (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності),
площа, цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень,
тощо) інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31.01.2019, година о котрій
починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі магазину площею 62,3 м2, що не увійшла
до статутного капіталу САТ «Самгородоцьке», яка розташована
за адресою: 21163, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Красне,
вул. Центральна, 59, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 7102,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3551,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3551,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 710,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 355,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 355,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2700,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990

в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO: –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 27,
з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, сайт: http://www.spfu.gov.
ua/, (0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65. Контактна особа,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
головний спеціаліст відділу приватизації державного майна Войтова
Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 22.12.2018 № 1440 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000094-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 71,02 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 35,51 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 35,51 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення повторного продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі лазні загальною площею 208,4 м2, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод»

1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні
загальною площею 208,4 м2, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 24635, Вінницька область, Крижопільський район, с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а.
Відомості про балансотримача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансотримач відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля
лазні загальною площею 208,4 м2, 1982 року побудови, не експлуатується, за призначенням не використовується. Право державної
власності зареєстровано 31.08.2018, номер запису 27821231, реєстраційний номер 1638987105219.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: 24635, Вінницька область, Крижопільський район, с. Соколівка, вул. Терешкової,
74а. Інформація (кадастровий номер, площа, цільове призначення
земельної ділянки, право власності, наявність обтяжень на земельну ділянку) відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30.01.2019, година о котрій
починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі лазні загальною площею 208,4 м2, що не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод»,
розташованої за адресою: 24635, Вінницька область, Крижопільський
район, с.Соколівка, вул.Терешкової, 74а, здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
року № 432 (зі змінами).
Покупець будівлі лазні загальною площею 208,4 м2, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод», розташованої за адресою: 24635, Вінницька область, Крижопільський район,
с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 33344,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16672,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16672,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
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Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3334,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1667,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1667,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3300,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO: –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10,
к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, сайт: http://www.
spfu.gov.ua/, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 56-24-65. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта, – головний спеціаліст відділу приватизації
державного майна Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-2746, адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 22.12.2018 № 1441 «Про
затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000228-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта
малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 333,44 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 166,72 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 166,72 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення повторного продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будинку побуту літ. А загальною площею 211,8 м2 з ґанком

1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: будинок побуту літ. А
загальною площею 211,8 м2 з ґанком.
Місцезнаходження об’єкта: 22340, Вінницька обл., Літинський
р-н, с. Кусиківці, вул. Шляхова, 38.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Племзавод «Літинський».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00846180.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 22343,
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Громадське, вул. Центральна, 1,
контактна особа головний бухгалтер ПрАТ «Племзавод «Літинський»
Околодько Сергій Васильович, тел. (04374) 3-41-30.
Відомості про об’єкт: будівля будинку побуту літ. А загальною
площею 211,8 м2 з ґанком, 1972 року забудови, не використовується. Право державної власності зареєстровано 15.02.2018, номер
запису 24916754.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка площею 0,1500 га, обліковується
у ряду 06 – сільськогосподарські товариства ПАТ «Племзавод Літинський» на території Громадської сільської ради, за межами с.
Кусиківці, Літинського р-н, Вінницької обл., сільськогосподарські
землі, під господарськими будівлями і дворами. Ділянка входить
до складу земель що перебувають у колективній власності ПрАТ
«Племзавод Літинський». Структурні елементи кадастрового номера
0522481800:02:000:. Право власності не зареєстровано.
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 січня 2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі будинку побуту площею 211,8 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець будівлі будинку побуту площею 211,8 м2 має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 17 156,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 578,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 578,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 715,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 857,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 857,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2900,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO: –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 22340, Вінницька обл., Літинський
р-н, с. Кусиківці, вул. Шляхова, 38.
ПІБ контактної особи на об’єкті: головний бухгалтер ПрАТ «Племзавод «Літинський» Околодько Сергій Васильович, тел. (04374)
3-41-30.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс.(0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 22.12.2018
№ 1443.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000225-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 171,56 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 85,78 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 85,78 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення повторного продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі лазні літ.А площею 50,8 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: будівля лазні літ. А площею 50,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 22343, Вінницька обл., Літинський
р-н, с. Громадське, вул. Ковпака, 4а.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Племзавод «Літинський».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00846180.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 22343,
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Громадське, вул. Центральна, 1,
контактна особа головний бухгалтер ПрАТ «Племзавод «Літинський»
Околодько Сергій Васильович, тел. (04374) 3-41-30.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні літ.А площею
50,8 м2, 1962 року забудови, за призначенням не використовується та не експлуатується. Право державної власності зареєстровано
15.02.2018, номер запису 24917538.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,0300 га, обліковується у ряду 96 – землі не надані у власність або постійне користування, в межах населеного пункту на території Громадської
сільської ради, землі громадського призначення. Структурні елементи кадастрового номера 0522481800:03:000:. Право власності
не зареєстровано.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 січня 2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі лазні площею 50,8 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432.
Покупець будівлі лазні площею 50,8 м2 має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 6 350,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 175,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 175,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 635,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 317,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 317,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2900,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO: –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 1400 за місцезнаходженням об’єкта: 22343, Вінницька обл., Літинський
р-н, с. Громадське, вул. Ковпака, 4а.
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ПІБ контактної особи на об’єкті: головний бухгалтер ПрАТ «Племзавод «Літинський» Околодько Сергій Васильович, тел. (04374)
3-41-30.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 22.12.2018
№ 1444.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000240-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 63,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 31,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31,75 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення повторного продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі лазні літ.А загальною площею 173,5 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: будівля лазні літ.А
загальною площею 173,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 22312, Вінницька обл., Літинський
р-н, с. Шевченка, вул. Незалежності, 145.
Найменування зберігача: Шевченківська сільська рада.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 4226514.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 22312, Вінницька
обл., Літинський р-н, с. Шевченка, вул. Шкільна, 1, контактна особа
сільський голова Шевченківської сільської ради Агакіна Людмила
Анатоліївна, тел.(04347) 3-43-32.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні літ. А загальною площею 173,5 м2, 1975 року забудови, за призначенням не використовується та не експлуатується. Право державної власності
зареєстровано 15.02.2018, номер запису 24916085.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га, розташована за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Шевченка,
вул. Незалежності, 145; категорія земель – землі сільськогосподарського призначення; угіддя під господарськими будівлями і дворами.
Право власності не зареєстровано.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 січня 2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі лазні загальною площею 173,5 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець будівлі лазні загальною площею 173,5 м2 має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 12 858,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 429,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 429,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 285,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 642,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 642,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2 950,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
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Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO: –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: 22312, Вінницька обл., Літинський
р-н, с. Шевченка, вул. Незалежності, 145.
ПІБ контактної особи на об’єкті: сільський голова Шевченківської
сільської ради Агакіна Людмила Анатоліївна, тел. (04347) 3-43-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс.(0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 22.12.2018
№ 1445.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000209-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 128,58 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 64,29 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 64,29 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення повторного продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та ґанком
загальною площею 66,7 м2, що не увійшла до статутного
капіталу САТ «Самгородоцьке»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: будівля магазину літ. «А» з прибудовою літ.
«а» та ґанком загальною площею 66,7 м2, що не увійшла до
статутного капіталу САТ «Самгородоцьке».
Місцезнаходження об’єкта: 22163, Вінницька обл., Козятинський
р-н, с. Коритувата, вул. Садова, 59б.
Балансоутримувач (найменування його місцезнаходження, контактні дані): балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт: будівля магазину літ. А з прибудовою літ.
«а» та ґанком загальною площею 66,7 м2, 1960 року побудови, не
експлуатується та не використовується за призначенням. Право державної власності зареєстровано 25.01.2018, номер запису
24618808.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,1 га, розташована за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с.Коритувата,
вул.Садова, 59б; категорія земель – землі громадської та житлової
забудови; цільове призначення – не визначене. Обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані. Право власності не
зареєстровано.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 січня 2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та
ґанком загальною площею 66,7 м2, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432.
Покупець будівлі магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та ґанком
загальною площею 66,7 м2 має відповідати вимогам, передбаченим
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 5 069,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 534,50 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 534,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 506,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 253,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 253,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2 950,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO: –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Коритувата, вул. Садова, 59б.
ПІБ контактної особи на об’єкті: провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна РВ Фонду по Вінницькій області Лукашук
Вікторія Василівна тел.(0432) 67-27-46.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок тел./факс (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 22.12.2018
№ 1442.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000241-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 50,69 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 25,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25,35 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій області про проведення повторного продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
будівлі лазні загальною площею 89,4 м2, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «ім. 1-го Травня»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: будівля лазні загальною площею 89,4 м2,
що не увійшла до статутного капіталу
СВАТ «ім. 1-го Травня».
Місцезнаходження об’єкта: 22330, Вінницька обл., Літинський
р-н, с. Осолинка, вул. Шевченка, 1Б.
Найменування зберігача: Осолинська сільська рада.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 04326448.
Місцезнаходження та контактні дані зберігача: 22330, Вінницька
обл., Літинський р-н, с.Осолинка, вул.Шевченка, 1, контактна особа
сільський голова Осолинської сільської ради Драчук Раїса Миколаївна, тел. (04347) 3-67-66.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні загальною
площею 89,4 м2, 1970 року забудови, за призначенням не використовується та не експлуатується. Право державної власності зареєстровано 15.02.2018, номер запису 24918323.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка орієнтовною площею 0,0800 га, розташована за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н, с.Осолинка, вул.
Шевченка, 1Б; категорія земель – землі громадського призначення.
Структурні елементи кадастроваго номера: 0522485800:03:000:. Обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані. Право
власності не зареєстровано.
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2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 січня 2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі лазні загальною площею 89,4 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець будівлі лазні загальною площею 89,4 м2 має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 11 890,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 945,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 945,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 189,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 594,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 594,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2 970,00 грн в місячний строк з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО: –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO: –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Осолинка, вул. Шевченка, 1Б.
ПІБ контактної особи на об’єкті: сільський голова Осолинської
сільської ради Драчук Раїса Миколаївна, тел.(04347) 3-67-66.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0432) 67-27-46, тел./факс.(0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 22.12.2018
№ 1446.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000227-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни:
30(тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 118,90 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 59,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 59,45 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

9 січня 2019 року

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
очисних споруд біологічного очищення фекальних стоків,
у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна
фекальних відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4
(у т. ч. трубопроводи – 366 пог. м), що розташовані
за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н,
с. Розумівка, територія б/в «Лісова поляна», які у процесі
приватизації не увійшли до статутного капіталу
ВАТ «Запоріжсантехмонтаж» (правонаступник –
ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж», код ЄДРПОУ 01415559)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків,
у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна
фекальних відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 (у т. ч.
трубопроводи – 366 пог. м), що розташовані за адресою:
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, територія
б/в «Лісова поляна», які у процесі приватизації не увійшли
до статутного капіталу ВАТ «Запоріжсантехмонтаж»
(правонаступник – ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж», код
ЄДРПОУ 01415559).
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків являють собою комплекс очисних споруд бази відпочинку «Лісова поляна».
Насосна фекальних відходів, літ. Ф (без насосів) являє собою металеву будку, встановлену на суцільній бетонній площадці квадратної
форми, площею забудови 6,2 м2, висотою 2 м, об’ємом 12 м3, 1967
року побудови. Будь-яке обладнання та мережі електропостачання –
відсутні. Фізичний знос – 60 %.
Насосна фекальних відходів, літ. Р являє собою металеву будку
площею забудови 6,1 м2, висотою 1,8 м, об’ємом 11 м3, 1967 року
побудови. Металева будка встановлена на бетонному фундаменті. В
будці відсутній насос, демонтовано електрощитову та мережу електропостачання. Фізичний знос – 60 %.
Установка БІО-25, № 4 (у т. ч. трубопроводи – 366 пог. м) призначена для повного біологічного очищення побутових та близьких
до них по складу стічних вод методом аерації суміші стічних вод та
активного мулу. Фізичний знос – 80 %.
Трубопроводи (мережа підземних каналізаційних трубопроводів)
загальною довжиною 366 пог. м прокладені під землею на глибині до
2 м, складаються з таких труб: металевого трубопроводу діаметром
133 мм, довжиною 145 пог. м; чавунного каналізаційного трубопроводу діаметром 100 мм, довжиною 58 пог. м; чавунного каналізаційного
трубопроводу діаметром 150 мм, довжиною 163 пог. м.
Роботи з консервації не виконувались.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 29 січня 2019
року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – очисних споруд біологічного
очищення фекальних стоків, у складі: насосна фекальних відходів,
літ. Ф, насосна фекальних відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 (у
т. ч. трубопроводи – 366 пог. м), що розташовані за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, територія б/в «Лісова поляна», які у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу
ВАТ «Запоріжсантехмонтаж» (правонаступник – ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж», код ЄДРПОУ 01415559) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432, із змінами.
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2
статтею 8 цього закону.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 44 476,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 22 238,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22 238,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4 447,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 223,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 223,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального
відділення на проведення оцінки об’єкта у розмірі 6 000,00 грн без
урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення договору купівліпродажу.
4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих
для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами (в національній валюті):

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of
Ukraine in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001,
Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00
за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Запорізький р-н,
с. Розумівка, територія бази відпочинку «Лісова поляна».
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, тел. 061 2260775.
Адреса веб-сайту організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Грійова Наталя Андріївна, 0612260775, reform2_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 22.12.2018
№ 875.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000182-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 444,76 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 222,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 222,38 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію окремого майна
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: окреме майно
у складі: контора, А загальною площею 653,7 м2; ремонтна
майстерня, Б загальною площею 1422,7 м2; автогараж, В
загальною площею 155,6 м2; основний склад, Г загальною
площею 211,7 м2; основний склад, Д загальною площею
352,0 м2; прохідна, Ж загальною площею 180 м2;
вбиральня, З загальною площею 10,4 м2; оглядова яма, 1
загальною площею 15,8 м2; огорожа, 2 загальною площею
992,7 м2; огорожа, 3 загальною площею 133,7 м2.
Місцезнаходження: 77181, Івано-Франківська обл., Галицький
р-н, с. Маріямпіль, вул. Меліоративна, 23.
Інформація про об’єкт: 2-поверхова будівля контори (літ. А) загальною площею 653,7 м2, рік побудови – 1974, фундамент бутобетонний, стіни – залізобетонні панелі, перекриття з бетонних плит,
покрівля – шифер, підлога – паркет, лінолеум, підведене електропостачання, водопровід, каналізація, опалення – відсутні, загальний
стан задовільний; ремонтна майстерня (літ. Б) загальною площею
1422,7 м2, рік побудови – 1956, фундамент бутобетонний, стіни
цегляні, перекриття з бетонних плит, покрівля – шифер, підведене
електропостачання, загальний стан незадовільний; автогараж (літ.
В) загальною площею 155,6 м2, рік побудови – 1957, фундамент бутовий камінь, стіни – бутовий камінь, цегла, дах з шиферу та дерева,
підведене електропостачання, загальний стан незадовільний; основний склад (літ. Г) загальною площею 211,7 м2, рік побудови – 1956,
фундамент бутовий камінь, стіни – бутовий камінь, покрівля – шифер, підлога – бетон, підведене електропостачання; основний склад
(літ. Д) загальною площею 352,0 м2, рік побудови – 1956, фундамент
бутовий камінь, стіни – бутовий камінь, покрівля – шифер, підлога –
бетон, підведене електропостачання; прохідна (літ. Ж) загальною
площею 180 м2, рік побудови – 1983, фундамент бутобетонний, стіни
цегляні, перекриття з бетонних плит, покрівля – шифер, підведене
електропостачання, стан задовільний; вбиральня (літ. З) загальною
площею 10,4 м2, 2001 року побудови, фундамент бетонний, стіни цегляні, дах – шифер; оглядова яма бетонна загальною площею 15,8 м2;
огорожа із залізобетонних плит загальною площею 992,7 м2, огорожа з металевої сітки в металевому каркасі на фундаменті площею
133,7 м2. Право власності зареєстроване 06.09.2018, реєстраційний
номер нерухомого майна 1639294126212.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка площею
2,1913 га виділена Галицькому міжрайонному управлінню водного
господарства на праві постійного користування відповідно до Державного акта від 08.11.2006.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Галицьке міжрайонне управління водного господарства, адреса: 77100, м. Галич, вул. Б. Хмельницького, 66. Код ЄДРПОУ 1037577. Тел. +380343121516.
2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
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Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 04 лютого 2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня
проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 3 505 553 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 752 776,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 1 752 776,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 350 555,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 175 277,65 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 175 277,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду по Івано-Франківській області витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 10500 грн в місячний строк
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській області
Рахунок № 37180500900001
Код ЄДРПОУ 13660726
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ,
вул. Дністровська, 14, МФО 836014
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Івано-Франківській області
Рахунок № 37311072006415
Код ЄДРПОУ 13660726
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти)
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Івано-Франківській області
Рахунок № 25207000000049.978, валюта EUR (Євро)
Рахунок № 25207000000049.840, валюта USD (Долар США)
Код ЄДРПОУ 13660726
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України», м. Київ, вул. Антоновича, 127, МФО 322313.
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine
in Ivano-Frankivsk region.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Account: 25207000000049.978 (EUR), 25207000000049.840 (USD)
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO: 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 13660726
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Івано-Франківська
обл., Галицький р-н, с. Маріямпіль, вул. Меліоративна, 23.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області, 76019, м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, тел.: (0342) 553140, 752367, час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00 до 17.15 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 16.00). Контактна особа організатора аукціону, яка є
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 553140, адреса електронної
пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській області від 28.12.2018 № 399 «Про затвердження умов продажу окремого
майна, що перебуває на балансі Галицького міжрайонного управління
водного господарства».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-11-02-000002-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 27 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 35 055,53 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 17 527,76 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 17 527,76 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва «Автомобільна стоянка № 2»,
що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом»
по ВП «Южно-Українська АЕС»
Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: об’єкт
незавершеного будівництва «Автомобільна стоянка № 2».
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
вул. 300-річчя Костянтинівки, 1-А.
Найменування балансоутримувача: ДП НАЕК «Енергоатом» по
ВП «Южно-Українська АЕС» Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
ЄДРПОУ 24584661.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, телефон: (044) 287-26-61; (05136)
4-22-22, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт: будівля для персоналу – двоповерхова
цегляна будівля. На 1-му поверсі гараж з оглядовою ямою; замощення – цементне на піщаній основі в незадовільному стані; огорожа:
68 м з залізобетонних плит висотою 2,2 м; 101 м з металевої сітки
висотою 1,3 м. Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною площею 4406 м2 за адресою: Миколаївська обл.,
м. Южноукраїнськ, вул. 300-річчя Костянтинівки, 1-А. Кадастровий
№ 4810800000:03:001:0011. Цільове призначення: для комерційного
використання. Обмеження: не зареєстровано.
Рівень будівельної готовності – 60-70 %.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
Інформація про електронний аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 01 лютого 2019 року, електронний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: м. Южноукраїнськ, вул. 300-річчя Костянтинівки, 1-А. Для можливості
огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта,
потенційним покупцям необхідно звертатися до Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в робочі дні з 9.00
до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25;
e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з
умовами: 131793,50 грн (сто тридцять одна тисяча сімсот дев’яносто
три гривні п’ятдесят копійок).
Розмір гарантійного внеску: 13179,35 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 65896,75 грн (шістдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто шість гривень сімдесят п’ять копійок).
Розмір гарантійного внеску: 6589,68 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 65896,75 грн (шістдесят п’ять тисяч вісімсот
дев’яносто шість гривень сімдесят п’ять копійок).
Розмір гарантійного внеску: 6589,68 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується
ПДВ відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 834,60 грн.
Умови продажу:
сплатити ціну продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта протягом, 30 днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
добудувати ОНБ до 01.08.2023 без збереження профілю, але з
урахуванням можливості розміщення на території забудови 4–5 класу
санітарної класифікації;
подальше відчуження покупцем об’єкта в період чинності
зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою органу приватизації.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, тел. (0512) 47-56-40, 4704-16, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду по Миколаївській області, яка є відповідальною за забезпечення можливості
огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, тел. (0512) 47-04-16,
e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
Додаткова інформація.
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску
в розмірі 10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному
банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що
не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних
злочинним шляхом), на рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску, розміщені на веб-сторінці
адміністратора:https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37184003000049 в Головному Управлінні Державної
казначейської служби України у Миколаївській області, м. Миколаїв,
МФО 826013, одержувач: Регіональне відділення Фонду по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, суми сплачених учасниками
аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з
дня затвердження протоколу електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № 37315068016233, в Державній казначейській службі
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
Фонду по Миколаївській області, код ЄДРПОУ 20917284, сплачений
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації.
Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Миколаївській області від 30.07.2018 № 253-п «Про затвердження
умов продажу об’єкта малої приватизації» об’єкта незавершеного
будівництва «Автомобільна стоянка № 2», що перебуває на балансі
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно-Українська АЕС» код ЄДРПОУ
24584661 та розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. 300-річчя Костянтинівки, 1-А».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-25-000009-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової
ціни, що становить 1317, 94 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій на рівні 1 % стартової ціни, що
становить 658,97 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з
якими адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна –
гаража загальною площею 20,1 м2., за адресою: 34600,
Рівненська область, м. Березне, вул. Київська, 5а/4
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт окремого майна – гараж
загальною площею 20,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 34600, Рівненська область, м. Березне, вул. Київська, 5а/4.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Рівненській
області, код за ЄДРПОУ 02362061.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 33028,
м. Рівне, вул. Короленка, 7. Контактні дані: тел./факс: (0362) 26-68-04,
26-59-27.
Відомості про об’єкт приватизації: гараж являє собою вбудоване
приміщення загальною площею 20,1 м2 одноповерхової будівлі гаражів. Технічний стан будівлі – задовільний. Фізичний знос основних
конструктивних елементів – 37 %. Стан опорядження приміщення в
задовільному стані. З інженерних мереж наявне електроосвітлення.
Висота приміщення – 2,95 м. Наявна оглядова яма.
Відомості про земельну ділянку: межі, площа, місце розташування,
правовий режим земельної ділянки під гаражем не встановлені. Орієнтовно, земельна ділянка перебуває у землях запасу, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид земельних угідь –
забудовані землі, у тому числі землі громадського призначення.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04 лютого 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної
згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на електронному аукціоні без умов – 34901 грн 00 коп. (тридцять
чотири тисячі дев’ятсот одна гривня 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 3490,10 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 17450 грн 50 коп. (сімнадцять тисяч
чотириста п’ятдесят гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1745,05 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 17450 грн 50 коп. (сімнадцять тисяч
чотириста п’ятдесят гривень 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 1745,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на остаточну ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 % протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Переможець аукціону відшкодовує Регіональному відділенню
Фонду по Рівненській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки в сумі 3450,00 грн (три
тисячі чотириста п’ятдесят гривень 00 копійок) протягом 30 днів з
дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Період між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області, ЄДРПОУ 13989432;
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Рахунок № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок №37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефон для
довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@
spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за
участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного
аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом
приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID:
UA-AR-P-2018-07-25-000098-1.
Період між аукціоном:
Період між аукціоном без умов, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 349,01 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 174,51 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону
становить 1% (один відсоток) – 174,51 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2 на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації – незавершеного
будівництва, законсервованого об’єкта – школи за адресою:
34520, Рівненська область, Сарненський район, с. Ремчиці,
вул. Поліська, 96а

1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва,
законсервований об’єкт – школа.
Місцезнаходження об’єкта: 34520, Рівненська область, Сарненський район, с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповерхову будівлю незавершеного будівництва. Площа об’єкта незавершеного будівництва – 900,7 м2, підвал – 518,6 м2. Стіни зведені
з цегли, покриття з залізобетонних плит, покритих руберойдом. Перекриття між поверхами – залізобетонні плити. Перестінки цегляні,
міжповерхові сходи бетонні, вхідні сходи бетонні частково зруйновані. Опоряджувальні роботи, комунікації, підлоги, віконні та дверні
прорізи і роботи з благоустрою прилеглої території не виконувались.
Готовність об’єкта становить 46 %. Експлуатація елементів будівлі
можлива при умові проведення їх ремонту.
Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершенного будівництва відноситься до земель житлової та громадської
забудови, земельні угіддя забудовані землі, в тому числі землі громадського призначення. Кадастровий номер земельній ділянці не
присвоювався.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04 лютого 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом
покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
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Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної
згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на
електронному аукціоні з умовами – 2 124 500 грн 00 коп. (два мільйони сто двадцять чотири тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ
Розмір гарантійного внеску – 212 450,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 1 062 250 грн 00 коп. (один мільйон
шістдесят дві тисячі двісті п’ятдесят гривень 00 коп).
Розмір гарантійного внеску – 106 225,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 1 062 250 грн 00 коп. (один мільйон
шістдесят дві тисячі двісті п’ятдесят гривень 00 коп).
Розмір гарантійного внеску – 106 225,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834 грн 60 коп, що становить 0,2 мінімальної
заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.
Умови аукціону:
1. Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта
в розмірі 20 %, протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
2. Відшкодування покупцем Регіональному відділенню Фонду по
Рівненській області вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за
проведення незалежної оцінки в сумі 8 800 гривень (вісім тисяч вісімсот гривень) протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
3. Функціональне використання об’єкта приватизації покупець
визначає самостійно.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області, ЄДРПОУ 13989432;
Рахунок № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale//info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефон для
довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@
spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електроного
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного
майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого
пункту 114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за
участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного
аукціону протягом трьох робочих днів з дня опублікування органом
приватизації договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ
Фонду по Рівненській області від 28.12.2018 № 604 (протокол № 19
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000099-1.
Період між аукціоном:
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів
від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про
приватизацію об’єкта).
Аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 % (один
відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 21 245, 00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
10 622, 50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
10 622, 50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва,
законсервованого об’єкта – лазні загальною площею 266,4 м2
за адресою: Рівненська область,
Дубровицький район, с. Велюнь вул. Садова, 8а
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва,
законсервований об’єкт – лазня загальною площею
266,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Дубровицький
район, с. Велюнь, вул. Садова, 8а.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою незавершене будівництво лазні загальною площею 266,4 м2. Фундамент – залізобетонні блоки. Стіни та перегородки цегляні, місцями випадання
та руйнування цеглин. Перекриття та покриття відсутні. Інженерне
забезпечення відсутнє. Відсоток будівельної готовності – 26,4 %. Загальний стан об’єкта характеризується, як не задовільний.
Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершенного
будівництва, знаходиться за межами населенного пункту та відноситься до земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські землі, у тому числі: під господарськими будівлями і дворами). Кадастровий номер земельній ділянці не присвоювався.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 4 лютого 2019
року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжках часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти
участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви
на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної
форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, проводиться повторний
аукціон зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні
зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної
згідно з правилами, встановленими статтею 22 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу
на електронному аукціоні – 53 500 грн 00 коп. (п’ятдесят три тисячі
п’ятсот гривень 00 коп.)
Розмір гарантійного внеску – 5 350, 00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі
зниженням стартової ціни – 26 750 грн 00 коп. (двадцять шість тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 коп).
Розмір гарантійного внеску – 2 675, 00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 26 750 грн 00 коп. (двадцять шість
тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 коп).
Розмір гарантійного внеску – 2 675,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн (вісімсот тридцять чотири гривні
60 коп.), що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1
січня 2019 року.
Умови продажу:
1. Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта
в розмірі 20 %, протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
2. Відшкодування покупцем Регіональному відділенню Фонду по
Рівненській області вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за
проведення незалежної оцінки в сумі 8 800 гривень (вісім тисяч вісімсот гривень) протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
3. Функціональне використання об’єкта приватизації покупець
визначає самостійно.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській області, ЄДРПОУ 13989432;
Рахунок № 37184006000095 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ в Рівненській області,
МФО 833017, м. Рівне
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок № 37314029008805 (для перерахування гарантійного
внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
МФО 820172.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на яких зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale//info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській області. Адреса:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 26-25-56, телефон для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18. Час роботи регіонального відділення з
8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Владова Марія Олімпіївна.
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Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення Фонду: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного
аукціону, встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту
114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному
аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох
робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ
Фонду по Рівненській області від 28.12.2018 № 605 (протокол № 18
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі ID: UA-AR-P-2018-07-25-000095-1.
Період між аукціонами з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів
від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про
приватизацію об’єкта).
Аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1 %
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 535,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
267,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) – 267,50 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Чернівецькій області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта
незавершеного будівництва – фельдшерсько-акушерського
пункту (вул. Головна,77-а, с. Борівці, Кіцманський р-н,
Чернівецька обл.)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва –
фельдшерсько-акушерський пункт.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77-а, с. Борівці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва –
фельдшерсько-акушерський пункт являє собою двоповерхову будівлю, що складається з двох поверхів та підвального приміщення. Початок будівництва ФАПу – 1988 році. На будівництві ФАПу не здійснювались внутрішні сантехнічні та електротехнічні роботи. Магістральні
мережі (водопровід, каналізація, газ, електроенергія) не підведені.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не огороджений та не охороняється.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності – 46 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663
га, кадастровий номер 7322581000:01:001:0212. Цільове призначення – для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони
здоров’я та соціальної допомоги.
Власник земельної ділянки: Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04.02.2019, час
початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно
з постановою КМУ від 18.07.2018 №579.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою КМУ від
10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ
від 18.07.2018 № 579.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 465184,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 232592,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 232592,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 46518,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23259,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 23259,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Завершити будівництво об’єкта протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом.

№ 2 (1230)

4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 11.06.2018 № 652) на рахунок органу приватизації, який буде
зазначений в договорі купівлі-продажу в сумі 9500,00 грн, протягом
30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником, у разі визнання його переможцем електронного
аукціону встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту
114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно з
постановою КМУ від 18.07.2018 № 579. Плата за участь в електронному
аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох
робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, Код ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, Код ЄДРПОУ
21432643.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Р/рахунок № 37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області,
код банку 856135, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та евро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-8660. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чернівці, Л.Кобилиці, 21-а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок:
(0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Чернівецькій області від 02.01.2019 № 1
«Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу
об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000105-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (4651,84 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (2325,92 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (2325,92 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Чернівецькій області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта
незавершеного будівництва – дитячої установи
(вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського району
Чернівецької області)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – дитяча
установа.
Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського
району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – будівля
дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над частиною будівлі загальною площею 106,0 м2.
Біля будівлі знаходиться свердловина (скважина). Поруч розташовані мережі електро- та газопостачання. Початок будівництва
дитячої установи – початок 2000-х років.
Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією
школи, яка огороджена металевою сіткою.
Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова представлена нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення. Район розташування об’єкта характеризується
добре розвинутою інфраструктурою. Відстань від об’єкта до:
до сільської ради – 200 м;
до автобусної зупини – 600 м;
до м. Хотин – 2,5 км.
Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений, об’єкт не охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби,
конструкції, які не використані для будівництва.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності – 75 %.
Відомості про земельну ділянку: Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Кадастровий номер: 7325082000:01:001:0151.
Площа земельної ділянки всього – 0,25 га.
Власник земельної ділянки: Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04.02.2019, час
початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-

ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно
з постановою КМУ від 18.07.2018 № 579.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст.14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою КМУ від
10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ
від 18.07.2018 № 579.
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту
цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній
торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на
участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 196 047,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 98023,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 98023,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 196 04,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9802,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9802,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): 834,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2019 року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. При укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з
покупцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану
вартість у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України).
2. Завершити будівництво об’єкта протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
3. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства щодо користування
об’єктом.
4. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 11.07.2018 № 659/47) на рахунок органу приватизації, який
буде зазначений в договорі купівлі-продажу, в сумі 9500,00 грн протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником, у разі визнання його переможцем електронного
аукціону встановлюється в договорі між Оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту
114 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим
постановою КМУ від 10.05.2018 № 432, із змінами, внесеними згідно з
постановою КМУ від 18.07.2018 № 579. Плата за участь в електронному
аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох
робочих днів з дня опублікування органом приватизації договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Рахунок № 37180501900001 Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, Код ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній
валюті:
Рахунок № 37319044008539 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, Код ЄДРПОУ
21432643.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного
внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Р/рахунок № 37180501900001 в ГУДКСУ в Чернівецькій області,
код банку 856135, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21432643.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари
США та евро):
Р/рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500 код ЄДРПОУ
21432643, МФО 351005.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних
внесків (посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора,
на якій зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до
Регіонального відділення Фонду по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-8660. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернівецькій області, м. Чернівці, Л. Кобилиці, 21-а, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/chernivtsi.html.
Контактна особа Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок:
(0372)51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5.Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Чернівецькій області від 02.01.2019 № 2
«Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу
об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта приватизації».
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000111-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (1960,47 грн) стартової ціни об’єкта
приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (980,24 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 % (980,24 грн) стартової
ціни об’єкта приватизації.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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«РЕЄСТР ОЦІНКА».
На авторизованих електронних майданчиках зареєстровано 2290
суб’єктів оціночної діяльності та 5474 нотаріуси.
За період з 18.07.2018 до 19.12.2018 в Єдиній базі зареєстровано 210 311 звітів, відмовлено в реєстрації 16 322 звітів, забезпечено рецензування 59 звітів з оцінки майна, в реєстрації яких Єдиною
базою відмовлено, перевірено нотаріусами при посвідченні правочинів 116 916 звітів.
Інформація, яка вноситься оцінювачами до Єдиної бази, про
об’єкти нерухомості та їх вартість відповідно до вимог статті 172 ПКУ,
є відкритою та оприлюднюється Фондом на офіційному сайті в машиночитаному форматі. Усі бажаючі можуть переглянути її за посиланням: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-estimate-basereportdani-z-edinoi-bazi.html.
Загалом слід зазначити, що запровадження функціонування Єдиної бази з Модулем сприяє детінізації доходів отриманих від продажу
нерухомого майна, оскільки оформлення купівлі-продажу нерухомого
майна за заниженими цінами стало неможливим.
До запровадження Фондом такої системи існувала проблема масового, істотного (в десятки-сотні разів) заниження оціночної вартості
об’єктів нерухомості до 49 000, 149 000 гривень з метою зменшення
сум податку на доходи фізичної особи, військового збору, пенсійного
збору, державного мита, що підлягали сплаті до бюджету.
Також функціонування Єдиної бази з Модулем стало ще одним
чинником у боротьбі з корупцією, оскільки завдяки запровадженій
Фондом системі чиновники не зможуть уникати фінансового моніторингу та електронного декларування, як це було раніше завдяки
купівлі-продажу майна за заниженими цінами. Тобто суб’єкти декларування тепер не можуть купувати за нібито за безцінь квартири та,
таким чином, уникати відповідальності. Крім того, зазначені зміни
щодо оцінки для цілей оподаткування стали додатковим важелем у
боротьбі з корупцією та сприятимуть роботі Національного агентства
з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро
України, інших правоохоронних органів.
Наразі завдяки запровадженій Фондом системі кожен звіт про
оцінку перевіряється Модулем Єдиної бази, що унеможливлює заниження оціночної вартості майна, забезпечує сплату податків і зборів
з реальної вартості майна, що вже позитивно відобразилося на показниках бюджету, суттєво збільшивши бюджетні надходження.
Так, за період роботи запровадженої Фондом системи Єдиної бази з
Модулем та взаємодією через авторизовані електронні майданчики (з
18 липня 2018 року) суттєво збільшилися надходження до державного бюджету від сплати податків і зборів. Орієнтовний розмір сплати
податків до Державного бюджету України становить 2 731 млн грн,
в тому числі збір на пенсійне страхування – 364 млн грн, військовий
збір – 546 млн грн та податок на прибуток фізичних осіб – 1 821 млн
грн, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшило
надходження до державного бюджету майже у 4 рази.
Поряд з цим, Фонд, керуючись положеннями Порядку, здійснює
контроль за внесенням суб’єктами оціночної діяльності інформації
зі звітів про оцінку до Єдиної бази під час оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які
справляються відповідно до законодавства.

ЩОДО ЄДИНОЇ БАЗИ ДАНИХ ЗВІТІВ ПРО ОЦІНКУ
01.01.2018 набули чинності зміни до статті 172 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), внесені відповідно до Закону України від
07.12.2017 № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (далі – Закон
№ 2245-VIII). Зазначеними змінами у ПКУ було регламентовано питання функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку (далі – Єдина база), до складу якої входять база даних та модуль електронного
визначення оціночної вартості (з метою перевірки вартості об’єктів
оподаткування, внесеної суб’єктом оціночної діяльності). Єдина база
забезпечує розміщення, створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про об’єкт нерухомості та його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки), електронне
визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і
документами з авторизованими електронними майданчиками та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ
до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет.
На виконання пункту 172.3 статті 172 ПКУ, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України «Про Фонд державного майна України», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», наказом
Фонду від 17.05.2018 № 658, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 05.06.2018 за № 677/32129, затверджено Порядок ведення
єдиної бази даних звітів про оцінку (далі – Порядок), наказом Фонду
та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України від 15.05.2018 № 656/307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за № 684/32136, затверджено
Порядок авторизації електронних майданчиків.
Отже, за встановленою Порядком процедурою суб’єкти оціночної
діяльності вносять інформацію до Єдиної бази, а нотаріуси перевіряють наявність інформації зі звітів про оцінку через авторизовані
електронні майданчики.
Відповідно до наказу Фонду від 18.07.2018 № 962 введено в експлуатацію Єдину базу з модулем електронного визначення оціночної
вартості подібного до об’єкта оцінки майна (далі – Модуль). Єдина
база забезпечує моніторинг інформації зі звіту про оцінку, внесеної
суб’єктом оціночної діяльності до Єдиної бази, та використання аналітичної підсистеми для аналізу (формування результату аналізу (у
табличному чи графічному відображенні з можливістю вивантаження
даних) за типами об’єктів оцінки (житлова нерухомість, земельна ділянка тощо); за відповідний період; за регіоном; за статусами обробки звітів тощо). Відповідно до Закону України «Про захист інформації
в інформаційно-телекомунікаційних системах» інформація в Єдиній
базі обробляється із застосуванням комплексної системи захисту
інформації, в якій використовуються засоби захисту інформації, які
мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або
криптографічного захисту інформації.
На сьогодні Фондом авторизовано чотири електронні майданчики:
«ОЦІНКА.online»;
«ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА»;
«ЕКСПРЕС ОЦІНКА»;

За результатами аналізу інформації зі звітів про оцінку, внесених суб’єктами оціночної діяльності до Єдиної бази, Фонд виявляє
інформацію про оціночну вартість об’єктів оцінки зі звітів про оцінку майна, складених суб’єктом оціночної діяльності, достовірність і
об’єктивність яких потребує перевірки.
Так, за період роботи нової Єдиної бази, Фондом надіслано вимоги до 50 суб’єктів оціночної діяльності щодо надання 151 звіту
про оцінку майна.
Внаслідок чого 23 суб’єктам оціночної діяльності зупинено доступ до Єдиної бази. З метою встановлення відповідності звітів про
оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки Фондом
забезпечено рецензування 25 звітів про оцінку майна.
За результатами рецензування 24 звітів про оцінку майна направлено на розгляд до Екзаменаційної комісії з метою розгляду
питання щодо професійної діяльності оцінювачів, які склали такі
звіти про оцінку.
Протягом 2018 року Екзаменаційна комісія розглянула питання
щодо професійної діяльності стосовно 91 оцінювача.
За результатами розгляду 19 оцінювачів позбавлено кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за відповідними спеціалізаціями в межах
напрямів оцінки майна, щодо 47 оцінювачів прийнято рішення щодо
необхідності проходження позачергового підвищення кваліфікації.
Питання щодо 6 оцінювачів за результатами рецензування 19
звітів про оцінку майна, інформація з яких внесена до Єдиної бази,
будуть розглянуті Екзаменаційною комісією на найближчому черговому засіданні у 2019 році.
Крім того, на виконання пункту 2 протокольної наради у Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі Кубіва С. І. від 01 серпня 2018 року наказом Фонду від
19.09.2018 № 1206 утворено робочу групу з питань удосконалення
системи оцінки майна для цілей оподаткування.
До складу зазначеної групи включені представники таких органів
державної влади: Міністерства аграрної політики та продовольства
України, Державної служби України з питань геодезії, картографії
та кадастру, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної
служби України, Антимонопольного комітету України, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а також представники таких громадських організацій:
Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», Громадської
організації «Всеукраїнське об’єднання «Українське товариство оцінювачів», Громадської організації «Відкритий клуб незалежних оцінювачів «ВІКНО», Громадської організації «Всеукраїнська асоціація
фахівців оцінки», Проекту «AFO-BASE», Громадської організації «Ліга
експертів України».
З метою удосконалення роботи Єдиної бази з Модулем Фонд розробив проект наказу «Про затвердження змін до Порядку ведення
єдиної бази даних звітів про оцінку» .
Після урахування у зазначеному проекті наказу Фонду відповідних змін законодавства, а також після опрацювання пропозицій та
зауважень, які надійшли від громадських організацій та інших заінтересованих осіб, зазначений проект наказу Фонду буде оприлюднено
на офіційному веб-сайті.

Óïðàâë³ííÿ îðåíäíèõ â³äíîñèí,
ò. 200-34-39
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ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Державна
39292197, Державна фіскальна служба України, Користувач: 39470203, Калинівська об’єднана Нерухоме майно – нежитлові вбуфіскальна
державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області, 22100, Віндовані приміщення на 1-му поверслужба України ницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Пилипа Орлика, 19, тел. (04342) 2-00-49
сі адмінприміщення (літ. А)

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

місцезнаходження

39292197.65.ЦХЮСАД026 22100, Вінницька обл.,
Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19

20,5

127 041,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Здійснення продажу
канцтоварів та надання
послуг ксерокопіювання

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ Фонду по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

найменування

1 Міністерство енерге- 20851817, ВП «Західна електроенергетична система» Частина «Вежі радіорелейного зв’язку ПС
тики та вугільної про- ДП «НЕК «Укренерго», 79011, м. Львів, вул. Свєнціць- 330 кВ Луцьк Північна» – 12 м2 та площадка на фундаментах цієї вежі – 2,0 м2
мисловостіУкраїни
кого, 2, тел.: (032) 256-31-66, 256-30-30
2 Волинська обласна
державна адміністрація

13347923, Адміністрація Державного історико-культур- Частина адміністративного будинку
ного заповідника у м.Луцьку, 43016, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Драгоманова, 23, тел. (0332) 72 -34-32

вартість майна максимально
загальна
за незалежною можливий
площа, м2
оцінкою, грн строк оренди

реєстровий номер майна

місцезнаходження

00100227.14.АААДКВ568

43000, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Гущанська, 78 на території
ПС 330 кВ «Луцьк Північна»

12,0;
2,0

39 983,00,0

–

43016, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Драгоманова, 23

26,7

215 502,00

мета використання

2 роки
Розміщення антен рухомого (мобільного) зв’язку та до11 місяців ступу до Інтернету та для розміщення технічних засобів
рухомого (мобільного) зв’язку та доступу до Інтернету
2 роки
364 дні

Для розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

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, РВ Фонду по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

1 Міністерство
33505015, ВП «Автомобіліст»
енергетики та
ДП «Мирноградвугілля», 85320,
вугільної промис- Донецька обл., м. Мирноловості України
град, вул. Центральна, 38,
тел. (062354) 29-99

найменування

реєстровий номер майна

Нерухоме державне майно комплексу авторемонтних майстерень (будівля Л), а саме: приміщення
моторного і токарного цеху – 504,0 м2; приміщення
агрегатного складу – 258,2 м2; частина приміщення
профілакторію № 2 – 763,7 м2

місцезнаходження

32087941.5. УЧЖШМЧ151; Донецька обл., м. Мир32087941.5. УЧЖШМЧ145; ноград, вул. Централь32087941.5. УЧЖШМЧ158 на, 38

загальна вартість майна максимально
пло- за незалежною можливий
ща, м2
оцінкою, грн строк оренди
1525,9

1 470 400,00

2 роки
360 днів

мета використання
Приміщення моторного і токарного цеху (504,0 м2)– токарна майстерня
для механічної обробки металів; приміщення агрегатного складу площею
(258,2 м2) – виробництво елементів анкерного кріплення для підприємств вугільної промисловості; частина приміщення профілакторію № 2 (763,7 м2) – виробництво трубопроводів для підприємств вугільної промисловості

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ Фонду по Донецькій області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
м2

реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди

мета використання

1 Міністерство освіти 05402565, Запорізька державна інженерна академія,
Частина приміщення № 31– 49,4 першого поверху будівлі (Літ.
і науки України
69006, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 226, тел. (061) А-5); приміщення з № 1-7 до № 1-24 включно – 376,80 м2 та ес236-90-34
такади № 1-24а – 21,0 м2 першого поверху будівлі (Літ. А’-2)

–

м. Запоріжжя,
вул. Добролюбова, 10

447,2

1 494 626,00

2 роки 364 дні

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

2 Міністерство освіти 05402565, Запорізька державна інженерна академія,
Частина вестибуля № 1 першого поверху будівлі (Літ. А-3)
і науки України
69006, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 226, тел. (061)
236-90-34

–

м. Запоріжжя,
просп. Соборний,
226

11,4

40 801,00

2 роки 364 дні

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

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ Фонду по Запорізькій області, 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».
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ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

найменування

реєстровий
номер майна

місцезнаходження

–

Київська обл., м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 21/2

1 Міністерство осві- 00419680, Технолого-економічний коледж Білоцерківського Національного аграрного універ- Частина нежитлоти і науки України ситету , 09100, Київська обл., м. Біле Церква, вул. Я. Мудрого, 21/2, тел. (04563) 5-35-67
вого приміщення

загальна вартість майна за незалеж- максимально можплоща, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн ливий строк оренди
5,5;
3,0

72 800,00

мета використання

2 роки 11 місяців Торгівля продовольчими товарами та напоями; торгівля канцелярськими товарами та надання послуг ксерокопіювання

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, РВ Фонду по Київській області, 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

найменування

реєстровий
номер майна

місцезнаходження

–

Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36

1 РВ Фонду по Кірово- 00132003, Приватне акціонерне товариство «Світловодський завод «Спецзалі- Будівля котельні (літ. Ж); будівля трансфорградській області
зобетон», 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, маторної підстанції (літ. ТП); будівля сілевої
36, тел. (05236) 2-36-66
насосної (літ. Ж1)

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1149,3;
77,3;
11,6

871 417,00;
111 085,00;
15 011,00

2 роки 360 дні

мета використання
Для виробництва пари з метою
обробки залізобетонних виробів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ Фонду по Кіровоградській області. 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 – РВ ФОНДУ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

Назва органу
управління

1 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

найменування

реєстровий номер майна

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

місцезнаходження

32320594, Державне підприємство «Первомайськвугілля», Частина нежитлового вбудованого приміщення №32320594.5.СВЖЦОН175 Луганська обл., Попаснян93292, Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське,
на 1-му поверсі двоповерхової будівлі АПК ВП
ський р-н, смт Тошківка,
вул. Куйбишева, 21, тел. (06455) 3-35-10, 3-34-69
«Шахта Тошківська» (інв. № 3)
вул. Челюскіна, 3б

33,25

60 207,00
станом на 30.11.2018

мета використання

2 роки 364 дні

Розміщення буфету, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а, РВ Фонду по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

Назва органу
управління

реєстровий номер майна місцезнаходження

найменування

1 Міністерство осві- 2071004, Українська академія друкарства, 79020, м. Львів, Нежитлові приміщення № 25, 26, 27, 28 на 1-му поверсі нати і науки України вул. Під Голоском, 19, тел. (032) 229-80-34
вчального корпусу Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства
2 Міністерство
внутрішніх справ
України

40112385, Регіональний сервісний центр МВС у Львівській області, м. Львів, вул. Данила Апостола, 11,
тел. (032) 255-62-74

Інформація відсутня

загальна
площа, м2

м. Львів, пл.
Митна,1

Частина нежитлового приміщення-комплексу адміністративних 40112385.1.ЖЯВЦХХ011 м. Львів, вул.
будівель (літ. А-2, А-3) першого поверху – 2,0 м2 та частина
Данила Апостола, 11
нежитлового приміщення-комплексу адміністративних будівель
(літ. А-2, А-3) третього поверху – 2,0 м2

вартість майна за неза- максимально можлилежною оцінкою, грн
вий строк оренди

мета використання

71,3

1 209 870,00
станом на 30.09.2018

2 роки 364 дні

Розміщення їдальні, буфету, що не
здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах

4,0

80 660,00
станом на 30.09.2018

2 роки 11 місяців

Розміщення платіжних терміналів самообслуговування

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ Фонду по Львівській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу управз/п
ління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

найменування

реєстровий
номер майна

загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди

місцезнаходження

мета використання

1 Міністерство освіти і
науки України

02125444, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, тел. (0512) 37-88-38

Частина приміщення першого
поверху гуртожитку № 3

–

м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 131а

2,0

8 130,00

2 роки 364 дні

Здійснення побутового обслуговування населення (пральні автомати самообслуговування)

2 Міністерство освіти і
науки України

02066753, Національний університет кораблебудування імені адмірала Мака- Частина горищного приміщенрова, 54025, м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9, тел. (0512) 37-05-80
ня гуртожитку

–

м. Миколаїв, вул. Бузніка, 3

2,0

2 646,00

2 роки 364 дні

Розміщення телекомунікаційного обладнання, що
надає доступ до мережі Інтернет

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ Фонду по Миколаївській
області, 6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням 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 – РВ ФОНДУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна служба
02361892, Головне управління статистики у Полтавській області,
статистики України вул. Пушкіна, 103, м. Полтава, тел. (0532) 50-23-56

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
Нежитлове приміщення

реєстровий номер
майна

загальна
площа, м2

місцезнаходження

02361892.1.АААДЕЖ155 вул. Пушкіна, 2а, смт Диканька, Полтавська обл.

вартість майна за неза- максимально можлилежною оцінкою, грн
вий строк оренди

53,75

151 000,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення суб’єкта, що здійснює побутове обслуговування населення

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

найменування

реєстровий
номер майна

місцезнаходження

–

Рівненська обл., м. Рівне, вул. Курчатова, 11

38078094, ДП «Українська геологічна компанія», 02088, м. Київ, пров. Гео- Частина будинку
фізиків, 10, тел. (044) 564-87-26
ВРП

загальна
площа, м2

вартість майна за
незалежною оцінкою, грн

44,7

159 700,00

максимально
можливий строк
оренди

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення виробництва з паперу, картону та
пластмас (інше використання майна)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ Фонду по Рівненській області. 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п Назва органу управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна вартість майна за незалеж- максимально можплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди мета використання

1

Державне агентство вод- 05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003,
них ресурсів України
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51

Частина площадки з залізобетонним покриттям №14

05379205.40.ББФЕРЮ039 вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль

436,8

166 900,00

2 роки 11 місяців

Для складування
будматеріалів

2

Державне агентство вод- 05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003,
них ресурсів України
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51

Частина площадки з залізобетонним покриттям №14

05379205.40.ББФЕРЮ039 вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль

864,0

330 200,00

2 роки 11 місяців

Для складування
будматеріалів

3

Державне агентство вод- 05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003,
них ресурсів України
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51

Частина площадки з залізобетонним покриттям №14

05379205.40.ББФЕРЮ039 вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль

420,0

160 500,00

2 роки 11 місяців

Під стоянку автомобілів

4

Державне агентство вод- 05379205, Регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській області, 46003,
них ресурсів України
вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 43-41-51

Частина приміщення ремонтно-механічної
майстерні літ. «Б», поз. 2-3, 2-4

05379205.40.АААБВЖ717 вул. Текстильна, 30а,
м. Тернопіль

46,4

104 200,00

2 роки 11 місяців

Під офісні приміщенн

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ Фонду по Тернопільській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 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)

РВ Фонду державного майна
України по
Хмельницькій
області

4211363, Державне підприємство «Славутський
комбінат «Будфарфор», вул. Козацька, 122,
м. Славута, Хмельницька обл., 30000, тел. (098)
575-25-39

№ 2 (1230)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування

реєстровий номер
майна

Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення у будівлі корпусу № 4 з побутовими приміщеннями – 6786,7 м2; рекламний щит – 36 м2; приміщення
у будівлі виробничого корпусу № 2 та № 2а – 761,0 м2; приміщення у будівлі електроцеху, шамотного цеху – 695,7 м2; будівля водонасосної станції 1
підйому – 13,3 м2; будівля насосної станції 2 прийому – 30,1 м2; свердловина на воду № 5982; приміщення у будівлі цеху з побутовими приміщеннями – 151,3 м2; приміщення у будівлі ремонтно-механічного цеху – 600,8 м2;
приміщення у будівлі виробничого цеху № 1 – 2093,0 м2; приміщення у
будівлі їдальні (приміщення для забору води) – 14,2 м2; приміщення в будівлі лабораторії – 784,9 м2; приміщення у будівлі матеріального складу –
317,0 м2; приміщення у будівлі КНС – 28,0 м2; частина дороги для проїзду
автотранспорту – 1236,0 м2; частина дороги для проїзду автотранспорту – 612,0 м2; водопровід питної води – 915,0 пог. м; відкриті майданчики
для зберігання продукції – 711,4 м2; резервуар питної води – 700 м3;
лінія електропередачі – 2040 пог. м; будівля вагової 2РСД 24АС з автомобільними вагами – 118,1 м2

–

місцезнаходження
вул. Козацька, 122,
м. Славута, Хмельницька обл., 30000

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–

16 578 237,00

1 рік

мета використання
Розміщення складів на площі
9518,6 м2; розміщення офіса на
площі 1389,1 м2; розміщення
реклами на площі 36,0 м2; проведення виробничої діяльності
на площі 2050,0 м2; розміщення
гаражів на площі 147,8 м2 та інше
використання

>
9 січня 2019 року

26
№
з/п

Â²ÄÎÌÎÑÒ²
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²¯
Продовження таблиці

Назва органу
управління

2 Міністерство
освіти і науки
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
21319289, Державний навчальний заклад
«Подільський центр професійно-технічної освіти», просп. Грушевського, 2а, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл., 32300, тел.
(03849) 3-45-60

3 Міністерство фі- 02316820, Управління фінансів Полонської
нансів України районної державної адміністрації Хмельницької
області, вул. Лесі Українки, 114а, м. Полонне,
Хмельницька обл., 30500

найменування

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

Приміщення на 1-му та 2-му поверхах корпусу столярних будівельних майстерень

–

вул. Драгоманова,
9, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл., 32300

Приміщення (каб. № 42 та каб. № 64) на 2-му поверсі адміністративного будинку

загальна вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди

02316820.1.АААДЕВ563 вул. Лесі Українки,
114а, м. Полонне,
Хмельницька обл,
30500

мета використання

498,2

1 034 723,00

2 роки 11 місяців Розміщення: складу на площі
438,2 м2; офіса на площі 60,0 м2

45,78

127 530,00

2 роки 11 місяців Розміщення фінансового відділу
Полонської міської ради об’єднаної
територіальної громади (орган місцевого самоврядування)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ Фонду по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу управз/п
ління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

найменування

реєстровий номер
майна

1 Українська державна 31782788, Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство Частина даху гуртожитку;
будівельна корпора- «Житлосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, м. Черкаси,
частина даху гуртожитку;
ція «Укрбуд»
тел. 64-72-30
частина даху гуртожитку

–

місцезнаходження

загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди

мета використання

вул. Хоменка, 12, м. Черкаси;
пров. М. Ханенка, 2, м. Черкаси;
пров. М. Ханенка, 4, м. Черкаси

1,0;
1,0;
1,0

4 290,00;
4 290,00;
4 290,00

2 роки 363 дні

Розміщення технічних засобів провайдерів телекомунікацій, які надають
послуги доступу до Інтернету

2 Державна служба
382285764, 2 державний пожежно-рятувальний загін Управління державної Частина приміщення на
38228576.1.ААААЖА412 вул. Чигиринська, 5, м. Черкаси,
України з надзвичай- служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, вул. Чигирин- 1-му поверсі громадськоЧеркаська обл.
них ситуацій
ська, 5, м. Черкаси, Черкаська обл., тел. (0472) 71-13-15
го будинку літ. «А-3»

1,0

4 900,00

2 роки 364 дні

Розміщення технічних засобів операторів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

3 Державна служба
382285764, 2 державний пожежно-рятувальний загін Управління державної Частина будівлі літ. «Л-1» 38228576.2.ХЮТАХЯ167 вул. Кавказька, 237, м.Черкаси,
України з надзвичай- служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, вул. ЧигиринЧеркаська обл.
них ситуацій
ська, 5, м. Черкаси, Черкаська обл., тел. (0472) 71-13-15

75,3

151 500,00

2 роки 364 дні

Розміщення автотранспорту

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, м. Черкаси, РВ Фонду по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФОНДУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

1 Міністерство
інфраструктури
України

30218246, Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу», Нерухоме майно – нежитлові при- 30218246.1.БЯШХФЛ004 м. Київ, просп. Перемоги, 14
01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14, тел. (044) 351-42-07 міщення на 3-му та 8-му поверхах
факс (044) 351-42-38
адміністративної будівлі

2 Національний
банк України

00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ,
вул. Інститутська, 9, тел. (044) 521-87-17, факс 230-20-33

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення

00032106.292.
КГМПХР011

01601, м. Київ, вул. Інститутська, 11б (на 1-му
поверсі адміністративної будівлі, літера А)

загальна
площа, м2

вартість майна за неза- максимально можлилежною оцінкою, грн
вий строк оренди

136,9

3 738 900,00
станом на 31.10.2018

2 роки 11 місяців

2,0

69 368,00
станом на 31.10.2018

1 рік

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення торговельного автомата,
що відпускає продовольчі товари

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».

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑ²Â ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÎÐÅÍÄÈ ÌÀÉÍÀ
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФОНДУ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФОНДУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
КОНКУРСУ НА ПРАВО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ
НЕРУХОМОГО ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ
Фонду по Житомирській області за адресою: 10008, м. Житомир,
вул. Святослава Ріхтера, 20.
Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлова будівля
площею 273,9 м2 (літ. А) за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 37а, реєстровий номер: 33689922.31.ААААЕВ327.
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку майна становить: 411817,00 грн станом
на 30.09.2018.
Балансоутримувач об’єкта оренди: Житомирська філія Концерну
«Військторгсервіс».
Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – листопад 2018 року становить 6370,22 грн (без ПДВ).
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір
орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших
умов конкурсу.
2. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість стартових орендних плат, або надати банківську гарантію.
Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування
коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом
надання банківської гарантії. При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива
(гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг
інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей цього
Порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера,
що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній
рівень кредитоспроможності на рівні «ВВВ» або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу
судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким
іншим органом державної влади України (відповідно до п. 4 Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна). За три
робочих дні до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перерахований на розрахунковий рахунок № 37316002000215
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, одержувач: РВ Фонду по Житомирській
області, код за ЄДРПОУ: 13578893, призначення платежу: «Сплата
гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
3. Цільове використання орендованого майна – розміщення
офіса.
4. Термін оренди – 2 роки 364 дні.
5. Орендоване майно не підлягає приватизації та передачі в суборенду.
6. Зобов’язання орендаря щодо страхування орендованого майна
на суму, не меншу ніж його вартість, зазначена у договорі оренди, з
франшизою, що не перевищує 0 %.
7. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі місячної орендної плати, визначеної
за результатами конкурсу.
8. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
9. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто
повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
10. 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 проведення конкурсу на право оренди
державного майна.
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11. 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 Кабінету Міністрів України від 4
жовтня 1995 р. № 786.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної
комісії:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс. Якщо претендент вже подав заяву про оренду, яка стала
підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він
подає нові пропозиції; 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 (поштова адреса, контактний телефон, мобільний телефон);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства;
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.
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 на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) приймаються за адресою: 10008, м. Житомир,
вул. Святослава Ріхтера, 20 у РВ Фонду по Житомирській області
(кімн. 412) у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента (за наявності) із зазначенням назви, адреси та площі
об’єкта.
Допущені до участі у конкурсі учасники, подають до конкурсної
комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати
на відкритому засіданні конкурсної комісії в присутності учасників
конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 15-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації в офіційному виданні
Фонду державного майна України – газеті «Відомості приватизації» в РВ Фонду по Житомирській області (10008, м. Житомир,
вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 405).
Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку
проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ Фонду по Житомирській області (кімн. 405) або за
тел. (0412) 22-64-72.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина
об’єкта «Виробничо-опалювальна котельня» (інв. № 272), а саме:
головний корпус ВОК з укриттям для димососів площею 5003,90 м2
(у тому числі 4 167,3 м2 – площа основної будівлі та 836,6 м2 – площа укриття для димососів) без просторого решітчастого каркасу
(несучої башти) димової труби; склад хімічних реагентів площею
319,1 м2; будівля очищення промстоків з будівлею насосної станції
пожежогасіння площею 249,0 м2; мазутонасосна площею 427,7 м2;
холодний склад матеріалів площею 482,4 м2; ємності у кількості 15
шт. (5000 м3 – 2 шт., 1000 м3 – 2 шт., 400 м3 – 2 шт., 200 м3 – 2 шт.,
160 м3 – 1 шт., 40 м3 – 1 шт., 25 м3 – 4 шт., 10 м3 – 1 шт.), що розташована за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, м. Прип’ять,
вул. Житомирська, 1, літера «Г».

Балансоутримувач: ДСП «Чорнобильська АЕС».
Орган управління: Державне агентство України з управління зоною відчуження.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна станом
на 31.05.2018 становить 10 840 513,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення об’єкта генерації (теплової електростанції, що працює на біопаливі) потужністю
понад 10 МВт для виробництва електричної енергії.
Стартова орендна плата, розрахована відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786
«Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та
пропозиції її розподілу (із змінами) та з урахуванням коефіцієнта
0,15 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016
№ 912 «Деякі питання стимулювання розвитку зони відчуження
та зони безумовного (обов’язкового) відселення»), за базовий
місяць оренди – травень 2018 року становить 20 325,96 грн
без урахування ПДВ. У подальшому оренда плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції (відповідно до чинного законодавства).
Розмір гарантійного внеску: без урахування ПДВ становить
1 219 557,60 грн.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ Фонду по Київській області; код
за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО
820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний
внесок (назва претендента) для участі у конкурсі на право оренди
державного нерухомого майна за адресою м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1, літера «Г».
Строк оренди: 49 років.
Конкурс буде проведено об 11.00 25 січня 2019 року за адресою: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 608, РВ Фонду
по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 10.00
в к. 608. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10
хвилин до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) – 21 січня 2019 року.
Основні умови конкурсу:
1. Пропозиція найбільшого розміру орендної плати порівняно зі
стартовим за базовий місяць оренди.
2. Ефективно використовувати об’єкт оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримуватись нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням
незалежної оцінки.
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 балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Застрахувати орендоване майно протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача у порядку, визначеному чинним законодавством.
7. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору
оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна на надання
комунальних послуг орендарю.
8. Сплатити гарантійний внесок, або надати банківську гарантію
(відповідно до п.4 Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31 серпня 2011 року № 906). При цьому днем оплати
вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок РВ Фонду по Київській області (не пізніше ніж за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу).
9. Зобов’язання орендаря при проведенні робіт дотримуватись
вимог законодавства України у сфері радіаційної безпеки, захисту
людини та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання.
10. Суборенда орендованого майна не допускається.
11. Орендар надає проект техніко-економічного обгрунтування
(далі – ТЕО), яке у строк до 3 місяців з дати укладення договору оренди нерухомого майна має бути погоджене з балансоутримувачем,
може бути розширене і доповнене.
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12. ТЕО має передбачати строк початку екплуатації виробництва
елоктричної енегрії – об’єкта генерації (теплової електростанції, що
працює на біопаливі) потужністю не менш ніж 10 МВт, що не перевищує 3 роки з дати його погодження з балансоутримувачем.
13. Контроль за дотриманням орендарем передбачених ТЕО заходів, строків, технологій, обладнання тощо покладається на балансоутримувача, який щокварталу з дати його погодження надає орендодавцю та уповноваженому органу управління майном інформацію
щодо дотримання умов ТЕО.
14. Орендар надає гарантійний лист про допуск представника
балансоутримувача до об’єкту оренди та відповідної документації з
метою забезпечення контролю за дотриманням орендарем передбачених ТЕО заходів, строків, технологій, обладнання.
15. Недотримання орендарем умов ТЕО є підставою для розірвання договору оренди нерухомого майна.
16. Наявність у суб’єкта господарювання (або його засновників)
певного виду економічної діяльності, який повинен відповідати меті
оренди.
17. Наявність в орендаря, його засновників або профільного інвестора досвіду будівництва та/або експлуатації генеруючої установки,
призначеної для виробництва електричної енергії з альтернативних
джерелах енергії потужністю не менше 20 МВт (довідка довільної
форми, завірена належним чином уповноваженими особами, з описом реалізованих проектів).
18. До початку експлуатації об’єкта оренди орендар повинен
оформити спеціальний дозвіл на право провадження діяльності на
території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення.
19. Орендар зобов’язаний надати документи, що свідчать про
фінансову стабільність орендаря (довідку, що стосовно претендента не порушено справу про банкрутство, документ з обслуговуючого комерційного банку орендаря, його засновників або профільного
інвестора про наявність на банківських рахунках суми в національній
чи іноземній валюті, еквівалентній не менш ніж 20 % від орієнтованої
вартості проекту, що становить 216 100,0 тис. грн). У разі надання
документів, що свідчать про фінансову стабільність орендаря від
профільного інвестора, обов’язково надається завірена належним
чином копія договору про спільну діяльність або іншої угоди, предметом яких є досягнення мети оренди.
20. Орендар зобов’язаний надати лист підтримки щодо можливості організації необхідного обсягу проектного фінансування для
проекту(ів) від банку(ів), який(які) мають досвід фінансування проектів
відновлювальної енергетики в Україні загальною вартістю не менше
216 100 тис. грн. або від банку(ів)-нерезедента(ів) з рейтингом не
нижче «АЗ »/«А-», підтвердженим в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній – Fitch Ratings та/або Standard&Poor’s,
та/або Moody’s.
21. Орендар зобов’язаний використовувати для роботи об’єкта
оренди біомасу, що утворилась на території зони відчуження та зони
безумовного (обов’язкового) відселення.
22. Претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить не менше суми п’ятирічної орендної плати в розрахунку від
стартової орендної плати у розмірі 1 219 557,60 грн. При укладенні
договору оренди з переможцем конкурсу сума гарантійного внеску
за перший рік оренди зараховується йому як виконання зобовязання за договором оренди (70 % – до державного бюджету, 30 % – на
рахунок балансоутримувача ДСП «Чорнобильська АЕС»), а решта
повертається орендарю у 30-денний термін з дати укладення договору оренди. Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума
гарантійного внеску підлягає поверненню у визначений законодавством термін.
23. Сплачений гарантійний внесок не повертається та зараховується в рахунок Державного бюджету України у разі: якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для їх
подання; непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого
засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного нерухомого майна; порушення визначеного законодавством строку підписання та надання договору оренди
нерухомого державного майна; непідписання договору оренди нерухомого державного майна.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287
Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання,
який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна,
не можуть суперечити умовам договору оренди.
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.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату
гарантійного внеску (платіжне доручення з відміткою банку про його
виконання), або банківську гарантію; 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; інформацію про відсутність
застосування до претендента санкцій відповідно до законодавства (у
довільній формі за підписом керівника); проект техніко-економічного
обгрунтування (ТЕО);
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;
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 конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається: назва,
площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів
РВ Фонду по Київській області здійснюється за адресою: 03039,
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, к. 700, щодня з 9.00 до 18.00 (у
п’ятницю з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
У разі невідповідності поданих претендентом матеріалів та пропозицій оголошеним умовам конкурсу та інформації, зазначеній в
інформації про конкурс – учасник конкурсу не буде допущений до
подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати. Допущені
для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру
орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю
учасників конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин РВ Фонду по Київській області за
телефоном (044) 200-25-28.
Інформацію щодо об’єкта оренди можна отримати у ДСП «Чорнобильська АЕС» за телефоном: (04593) 4-48-13.

№ 2 (1230)

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФОНДУ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн.
№ 16,17 на другому поверсі 3-поверхового лабораторного корпусу, інв. № 1, літ. за техпаспортом «Г–3», загальною площею
33,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебуває
на балансі ДУ «НІОХІМ».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на 10.09.2018 становить 287 700,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі
шести стартових орендних плат – 27209,16 грн (без ПДВ) або надати
банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 16.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок
має бути перерахований на рахунок 37310053001203 ДКСУ, МФО
820172, одержувач: РВ Фонду державного майна України по Харківській області, код ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата
гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою
за базовий місяць оренди – листопад 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 4534,86 грн, при орендній ставці 18 %,
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди розміщення офіса.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. Протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної
плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок
орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не
меншу ніж його вартість за висновком про вартість/актом оцінки, у
порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених
належним чином договору страхування (договорів страхування) і
платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового
платежу (страхових платежів).
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату
за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за
виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до
чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. 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.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після
отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У
разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним
гарантійний внесок не повертається.
14. 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 пропорціями її
розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ
від 31.08.11 № 906, зі змінами, та ураховуючи наказ Фонду «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»
від 15.02.13 № 201 зі змінами.
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 учасниками з кроком
не менш ніж 5 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено об
11.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації».
Якщо вказаний строк припадає на вихідний день, то конкурс буде
проведено на наступний після вихідного дня день об 11.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації
про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з учасником та
із зазначенням банківських реквізитів;
відомості про претендента:
а) 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;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; копію виписки (витягу) з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку (за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству України.
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються
на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників,
подаються за 3 робочих дні (до 16.00 останнього дня) до дати прове-

дення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, у конвертах з написом «На
конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності),
із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості
приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди,
за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Допущені для участі у конкурсах учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної
плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника
конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин
до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години
за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отримати у РВ Фонду по Харківській області (відділ оренди) за адресою:
м. Харків, майдан Театральний, 1.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФОНДУ ПО М. КИЄВУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З
ВИКОРИСТАННЯМ ВІДКРИТОСТІ ПРОПОНУВАННЯ РОЗМІРУ
ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ПРИНЦИПОМ АУКЦІОНУ НА ПРАВО
ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме
майно – частина нежитлового приміщення загальною площею
2
2,0 м (1-й поверх гуртожитку № 4), що перебуває на балансі Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», за адресою: м. Київ,
вул. Дегтярівська, 49.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість
на 30.09.2018 становить 40 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні
індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – листопад 2018
року становить без урахування ПДВ 309,37 грн; мета використання: розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного
внеску становить шість стартових орендних плат – 1856,22 грн без
ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або
шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від
31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити
рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач – Регіональне відділення Фонду по м. Києву; рахунок
одержувача – 37313080214093; код одержувача – 19030825; банк
одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача – 820172; призначення платежу: «Гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна – частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з встановленою на торгах є початковою
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди: 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного
зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація
переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
платнику за оцінку (при наявності підтверджувальних документів);
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати
за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом 10 робочих
днів після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про
сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди
переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець
конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього
дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу
строку, зазначеного у пункті 30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення договору оренди
гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу, у співвідношенні 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; 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; у разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4
Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня
затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
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 учасниками з кроком
35 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії
матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію
про засоби зв’язку з ним; документи, які підтверджують гарантійний
внесок; довідку про відсутність застосування санкцій (у довільній
формі за підписом керівника);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження
представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку
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копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської
і кредиторської заборгованості за останній рік із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про
банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або
належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином
копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку із підтвердженням
подання до органів Державної фіскальної служби України;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих
дні до дати проведення конкурсу до 16.45 останнього дня (кімната
№ 107) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ Фонду
по м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю

учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за
10 хвилин до початку проведення конкурсу (кімната № 102).
Конкурс буде проведено о 15.40 на 10-й календарний день
після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, РВ Фонду по м. Києву (кімната № 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди державного майна РВ Фонду по м. Києву або за тел.
(044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФОНДУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРО ПІДСУМКИ
КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
За результатами конкурсу на право оренди об’єкта державної
власності – гідротехнічної споруди – греблі ставу Кривошия, у складі якої: «А» гребля ставу Кривошия; «Б» відкритий шлюз-резервуар
№ 1; «В» відкритий шлюз-резервуар № 2 за адресою: Вінницька обл.,
Хмільницький р-н, с. Кривошиї, вул. Гагаріна, 45б, що перебуває
на балансі державного підприємства «Укрриба», укладено договір
оренди з ТОВ «Енерго-Сфера» – єдиним претендентом, що прийняв
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФОНДУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРО ОГОЛОШЕННЯ
КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ МАЙНА
Назва об’єкта оцінки: гараж-майстерня літ. В площею
501,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Коритнянська, 4. Балансоутримувач: Київський національний торговельно-економічний університет. Мета проведення
незалежної оцінки: для укладання договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Стойка М. І.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є: виробнича, виробничо-складська
нерухомість або складська нерухомість. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 3000 грн. Строк виконання робіт з оцінки
не має перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 № 198/31650) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових
прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться
у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції – пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання робіт (у календарних
днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про
претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті до служби діловодства РВ Фонду по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до
18 січня 2019 року 15.45 (включно).
Конкурс відбудеться 24 січня 2019 року о 10.00 у РВ Фонду
по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФОНДУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРО ПОВТОРНЕ
ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ,
ВЛАСНИКОМ ЯКИХ Є ДЕРЖАВА ТА ЯКІ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ
НА БАЛАНСІ ОПЕРАТОРА ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ
ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ», З МЕТОЮ ЇХ ПЕРЕОЦІНКИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ
ВАРТОСТІ, ВІДПОВІДНО ДО ДОРУЧЕННЯ ФОНДУ
ВІД 12.11.2018 № К/58), СТАНОМ НА 31.12.2011 ТА 31.12.2016
Місцезнаходження: Київська область. До складу об’єкта оцінки
входять: необоротні активи підприємства у кількості 14 403 од.: газопроводи – 9136 од., в тому числі високо тиску – 1015 од., середнього тиску – 1726 од., низького тиску – 6395 од.; споруди на газопроводах – 5029 од., у тому числі СКЗ – 2075 од., ГРП – 694 од., ШРП
та регулятори – 2203 од, обладнання до ГРП – 57 од.; транспортні
засоби спеціалізованого призначення – 24 од., інші транспортні засоби – 214 од.
Замовник: РВ Фонду по Київській області. Платник: буде визначений договором про надання послуг з незалежної оцінки. Очікувана
найбільша ціна надання послуг: 162 240,00 грн. Подібними до об’єкта
оцінки будуть вважатися: необоротні активи суб’єкта господарювання
в кількості більше 10 000 одиниць; основні засоби, в тому числі споруди, зокрема аналогічного функціонального призначення, та КТЗ.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ Фонду по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції,
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затвердженій наказом Фонду від 16.01.2018 за № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсної пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу,
запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення).
Вимоги до учасників конкурсу: оцінювачі повинні мати кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи), які відповідають об’єкту
оцінки та загальний стаж професійної діяльності яких з оцінки майна
становить не менше 10 років.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті,
до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ Фонду по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 24.01.2019 об 11.00 у РВ Фонду по Київській області за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50,
кімн. 606, телефон для довідок 200-25-29.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФОНДУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРО ОГОЛОШЕННЯ
КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ
ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
1. Назва об’єкта оцінки: частина коридору загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу факультету електроніки та комп’ютерних технологій. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Драгоманова, 50. Балансоутримувач:
Львівський національний університет імені Івана Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Драгоманова, 50. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Котик
Дем’ян Васильович.
2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Тарнавського, 107.
Балансоутримувач: Львівський національний університет імені Івана
Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Тарнавського, 107. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Котик Дем’ян Васильович.
3. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (ХХVIII згідно з поверховим планом) загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кирила і
Мефодія, 6. Балансоутримувач: Львівський національний університет
імені Івана Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт
з оцінки – ФОП Котик Дем’ян Васильович.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі в будівлі «Б-3» –
нового аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «ІГЛІТА».
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 20,0 м 2 на цокольному поверсі

участь у конкурсі, та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФОНДУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПРО ПІДСУМКИ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ
НЕРУХОМОГО ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
Конкурс на право оренди приміщення загальною площею 137,9 м2
у підвалі адмінбудівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14, що обліковується на балансі Головного Управління
Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області, визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з відсутністю заяв на
участь у конкурсі.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФОНДУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРО ПІДСУМКИ
КОНКУРСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИНЦИПУ АУКЦІОНУ
НА ПРАВО ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО ДЕРЖАВНОГО МАЙНА,
ЩО ВІДБУВСЯ 14.12.2018
За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – нежитлового приміщення площею 64,0 м2 на 3-му поверсі в новому аеровокзалі ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького»
під літерою «Б-3» за адресою: 79000, м. Львів, вул. Любінська, 168,
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний Аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», з переможцем конкурсу – ТзОВ «ЕССЕТ».

Äåïàðòàìåíò îö³íêè ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ
òà ïðîôåñ³éíî¿ îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ò. 200-36-36
дев’ятиповерхової будівлі навчального корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105.
Балансоутримувач: Національний лісотехнічний університет України.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 105. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Шебец Володимир Степанович.
6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
№ 54 площею 33,0 м2 на другому поверсі виробничого корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Івана Франка, 61.
Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ
«Центральний проектний інститут». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Івана
Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Довбуш
Святослав Євгенійович.
7. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення
(№ 44, № 45) загальною площею 42,4 м2 на першому поверсі
адміністративного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Балансоутримувач: Служба
автомобільних доріг у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Володимира Великого, 54. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ
«Дрог-Буд Україна».
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 45, 46 загальною площею 53,0 м2 на другому поверсі будівлі навчальновиробничої майстерні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Сагайдачного,
3. Балансоутримувач: Добротвірський професійний ліцей. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Сагайдачного, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Львівська
ювелірна фабрика».
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі за інвентарним номером 10310083 загальною площею 79,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Хуторівка, 2. Балансоутримувач: Державне підприємство «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України
(№ 48)». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Хуторівка, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Назаревич Олег Віталійович.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 136,7 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Хуторівка, 2. Балансоутримувач:
Державна установа «Львівська виправна колонія (№ 48)». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Хуторівка, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Швейне
ательє «Берегиня».
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-12, 18
загальною площею 203,9 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі їдальні. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Данила Апостола, 9а. Балансоутримувач: Західно-Українська
геофізична розвідувальна експедиція Державного геофізичного
підприємства «Укргеофізика». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
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розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Данила Апостола,
9а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Стаднюк Володимир
Орестович.
12. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні загальною площею 392,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Турківський р-н, с. Явора, вул. Вокзальна, 7а. Балансоутримувач:
ДП «Турківське лісове господарство». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: Львівська обл., Турківський р-н,
с. Явора, вул. Вокзальна, 7а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Бабій Андрій Петрович.
13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення
цеху ремонту кабін і кузовів № 3-18 загальною площею 965,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 152.
Балансоутримувач: Філія «Львівський автомобільний ремонтний завод «Концерну «Техвоєнсервіс». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 26162-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Личаківська, 152. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ТзОВ «ГАЛ-П».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 №10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 27.07.2018 № 10-59-15138) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася
у I півріччі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час
обрання переможця: для об’єктів № 1 – № 4 – 2400,00 грн; для № 5 –
№ 11 – 3000,00 грн; для об’єктів № 12 та № 13 – 4000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Львівській області (79000,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є: для об’єктів № 1, 2, 3 – приміщення, частини будівель
(для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів); для об’єктів № 4, № 5, № 6, 7, 8, 11, 13 – приміщення, частини
будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування
тощо); для об’єкта № 9, 10, 12 – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення),
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з ДСК за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Львівській області о 12.00
через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ Фонду по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФОНДУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРО ОГОЛОШЕННЯ
КОНКУРСІВ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ
ОЦІНКИ МАЙНА
1. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень їдальні площею 178,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Озерна, 8,
м. Заводське, Лохвицький р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач:
Державне підприємство «Лохвицький спиртовий комбінат». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ Фонду по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Величко С. В. Основні ознаки
подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
2. Назва об’єкта: асфальтований майданчик загальною
площею 500,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Автобазівська,
2/9, м. Полтава. Балансоутримувач: Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Знамя». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.12.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
робіт: РВ Фонду по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ТОВ «АВ Метал Груп». Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки:
споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель,
призначені для їх розміщення.
3. Назва об’єкта: нежитлова будівля корпус № 4 виробничого корпусу з АПК, а саме кімнати № 85а, 85, 87, 88, 89 загальною
площею 117,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Автобазівська,
2/9, м. Полтава. Балансоутримувач: Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Знамя». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.12.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ Фонду по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП
Барда В. М. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
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4. Назва об’єкта: частина лабораторного корпусу площею
24,5 м2 та частина лабораторного корпусу площею 60,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. вул. Кременчуцька, 6, с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Полтавська
експедиція по геофізичним дослідженняму свердловинах Державного геофізичного підприємства «Укргеофізика». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ Фонду по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Навігатор Інвест». Основні ознаки
подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо.
5. Назва об’єкта: нежитлові приміщення на третьому поверсі площею 64,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Козака, 1,
м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський філіал «НДІ проекреконструкція». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2018.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ Фонду
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Автошкола
на Подолі». Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення,
частини будівель. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
нерухомість для закладів громадського харчування тощо.
6. Назва об’єкта: частина приміщення магазину площею
105,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Лісна, 1/1, с. КустоловоСуходілка, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДУ «Машівська виправна колонія № 9». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.12.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
робіт: РВ Фонду по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ФОП Криворученко Л. М. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини будівель. Додаткові ознаки подібності
об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського
харчування тощо.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ, розділі Положення та додатках
до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами
встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами
аналізу звітності, проведеного Фондом держав ного майна України
від 27.07.2018 № 10-59-15138, регіональне відділення інформує
про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним
об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв) – 2 500,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансовобухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами РВ
Фонду по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кім. 415) до 18.01.2019 включно.
Конкурси відповідно до Положення відбудуться 24.01.2019
о 10.00 у РВ Фонду по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх,
кімн. 404. Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної
Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн.
417.Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФОНДУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРО ОГОЛОШЕННЯ
КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ
Назва об’єкта оцінки: рампа та навіс площею 218,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ГО
«Організація інвалідів «Громада майбутнього». Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4 900 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: виробнича, виробничо-складська або
складська нерухомість.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду
16.01.2018 № 47 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії, викладені у розділах ІІ, ІІІ, Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної
оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті, на якому слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної ді-

яльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну
документацію.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ Фонду по Рівненській області о 9.00
через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства РВ Фонду по Рівненській області за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для
довідок 26-79-91.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФОНДУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРО ОГОЛОШЕННЯ
КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів
загальною площею 1917,2 м2, а саме: 1) будівля складу № 1
площею 624,0 м2; 2) будівля складу № 2 площею 1293,2 м2 (балансоутримувач – Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Воїнів Інтернаціоналістів,
11. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по Сумській області. Платник
робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Горобина». Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,638 тис. грн. Подібними до
об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням (виробнича, складська, виробничо-складська нерухомість).
2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 31,1 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної
державної адміністрації). Об’єкт оцінки розташований в одноповерховій прибудові до 2-поверхової адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по Сумській області. Платник робіт
з оцінки об’єкта – ТОВ фірма «Ікор». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,638 тис. грн. Подібними до
об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення,
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість).
3. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 56,44 м2 (балансоутримувач – Маловисторопський коледж імені П. С. Рибалка Сумського національного аграрного університету). Об’єкт розташований в цокольному
поверсі 3-поверхової будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Малий
Вистороп, вул. Маршала Рибалка, 1. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Замовник робіт
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,638 тис. грн. Подібними до
об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення,
частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість).
4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 85,4 м2 (балансоутримувач – Роменський коледж
Сумського національного аграрного університету). Об’єкт розташований на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу № 1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 56а. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Зеленський Є. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,638 тис. грн.
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість).
5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
загальною площею 39,0 м2 (балансоутримувач – Лебединське
управління Державної казначейської служби України у Сумській області). Об’єкт розташований на 1 та 2-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 26. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – Виконавчий комітет Лебединської міської ради. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн.
Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість).
6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 210,1 м2 (балансоутримувач – Глухівське управління Державної казначейської служби України Сумської області).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська область, м. Глухів, вул. Терещенків, 44. Мета проведення незалежної оцінки – продовження
дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.12.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Укрпошта».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення
загальною площею 79,6 м2 (балансоутримувач – Конотопське
управління Державної казначейської служби України Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Братів Лузанів, 48. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Політична партія
«Об’єднання «САМОПОМІЧ». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта
оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
8. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 10,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний
педагогічний університет імені А. С. Макаренка). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Роменська, 87. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта –
РВ Фонду по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП
Сушко І. А. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення
площею 308,0 м2 (балансоутримувач – Державне підприємство
«Сумська біологічна фабрика»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Суми, вул. Гамалія, 25. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
Фонду по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП
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Панов О. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є – приміщення, частини будівель (виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість).
10. Найменування об’єкта оцінки: будівля гаражів-майстерні
загальною площею 55,2 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної
державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми,
вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.12.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Пащетник
В. І. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,3 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за
функціональним призначенням (виробнича, складська, виробничоскладська нерухомість, гаражна нерухомість).
11. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані
приміщення загальною площею 37,2 м2 будівлі – пам’ятки історії, архітектури та монументального мистецтва місцевого
значення «Будинок повітового земства» (балансоутримувач –
Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка). Об’єкт
розташований на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі навчального
корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Києво-Московська, 51. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта –
РВ Фонду по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП
Рой І. М. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до
додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість,
яка є пам’яткою).
12. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового
приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Індустріальнопедагогічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
м. Конотоп, вул. М. Немолота, 12. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.12.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Державний
ощадний банк України». Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки
відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість).
13. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Роменський коледж
Сумського національного аграрного університету). Об’єкт розташований на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Ромни,
вул. Горького, 56а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.12.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Гончаров А. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
14. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 (балансоутримувач – Роменський коледж
Сумського національного аграрного університету). Об’єкт розташований на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу № 1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 56а. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ Фонду по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Державний ощадний банк України». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 1,26 тис. грн. Подібними до об’єкта оцінки відповідно до додатка
2 до Положення є – приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650).
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що
мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років за
напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, та додатках до нього. Заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5
до Положення формами.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і
складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує
претендент згідно із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання,
який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 23 січня 2019 року о 9.00 за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 17 січня 2019
року (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФОНДУ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК
ТА М. СЕВАСТОПОЛІ ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ
З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ БУДУТЬ
ЗАЛУЧЕНІ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
1. Об’єкт: частина вбудовано-прибудованого нежитлового приміщення площею 2,6 м2 міського відділення зв’язку
№ 34, що перебуває на балансі ХД ПАТ «Укрпошта» та розміщена на
першому поверсі дев’ятиповерхової житлової будівлі, за адресою:
м. Херсон, просп. 200-річчя Херсону, 16. Замовник: РВ Фонду

9 січня 2019 року

в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2018. Об’єкти, що
будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення:
приміщення адміністративного призначення.
2. Об’єкт: частина одноповерхової будівлі трансформаторної підстанції загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі
Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області, за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 21.
Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: Приватне підприємство науково-виробнича фірма «ТАХО».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно
до інформації, наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення виробничого призначення.
3. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 182,3 м 2 в будівлі (реєстраційний номер
38481146.1.НЧИЮЦЛ1244), що перебуває на балансі Державної
установи «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», за адресою: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Першотравнева,
32. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Тупицький Дмитро Вікторович. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.12.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією
як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення адміністративноторговельного призначення.
4. Об’єкт: частина холу загальною площею 45,5 м2, яка
зайнята приміщенням – вигородкою, на першому поверсі
корпусу гідромеліоративного факультету, що перебуває на
балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,
за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська (Р.Люксембург), 23. Замовник: РВ Фонду в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ФОП Перегон Валентин Олександрович. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.12.2018. Об’єкти, що будуть розглядатися комісією
як такі, що є подібними до об’єктів оцінки, відповідно до інформації,
наведеної у додатку 2 до Положення: приміщення торговельного
призначення.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може
бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції для
об’єктів нерухомого майна становить: для нежитлових приміщень,
частин приміщень тощо – не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ Фонду від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190
(в редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента
(додаток 5 до Положення); пропозиції щодо вартості надання послуг
з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт (не більше 5 календарних днів), запечатаних в
окремому конверті; документи щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки, складені за порядком згідно із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів (загальний стаж професійної діяльності з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність
кваліфікаційного свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в
матеріальній формі», спеціалізація 1.1. «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та майнових прав на них»), які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). Документи щодо практичного досвіду, які буде складено
не за порядком, розглядатися не будуть.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у
конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ Фонду в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47,
кімн. 225 о 14.00 через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФОНДУ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
КОНКУРСІВ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ З МЕТОЮ НАДАННЯ ПОСЛУГ
З ОЦІНКИ МАЙНА
Назва об’єкта оцінки № 1: гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми ставу Новолабунь (інв.
№ 1-312, реєстровий №25592421.85.ААЕЖАЖ823), у складі:
гребля, водоскидна споруда. Балансоутримувач – Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта: с. Новолабунь,
в межах земель Полонської міської територіальної громади, Полонський р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 31.12.2018. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Гончарук Дмитро Філімонович. Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до
Положення є споруди, зокрема, аналогічного функціонального призначення, гідротехнічні споруди. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки – 8,0 тис. грн.
Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею
43,6 м2 (у т. ч. площа загального користування – 7,7 м2) на другому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне
управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Л.Українки, 154, м. Полонне, Хмельницька обл. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Виконком Полонської міської ради. Подібними об’єктами відповідно
до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість). Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки – 2,5 тис. грн.
Назва об’єкта оцінки № 3: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на даху гуртожитку № 1. Балансоутримувач – Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка. Місцезнаходження об’єкта: просп. Грушевського, 44,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення не-

залежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2018. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ДП ТОВ «Імпульс» «Телерадіокомпанія» «Імпульс ТБ». Подібними об’єктами
відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (конструктивні частини будівель, призначені для розміщення
передавальних пристроїв). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
Назва об’єкта оцінки № 4: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на даху гуртожитку № 2. Балансоутримувач – Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка. Місцезнаходження об’єкта: вул. Л.Українки, 52,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2018. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ДП ТОВ «Імпульс» «Телерадіокомпанія» «Імпульс ТБ». Подібними об’єктами
відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (конструктивні частини будівель, призначені для розміщення
передавальних пристроїв). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
Назва об’єкта оцінки № 5: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на даху гуртожитку № 3. Балансоутримувач –
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Місцезнаходження об’єкта: вул. Уральська, 3, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 30.11.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ДП ТОВ «Імпульс» «Телерадіокомпанія» «Імпульс ТБ». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до
Положення є приміщення, частини будівель (конструктивні частини
будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
Назва об’єкта оцінки № 6: частина нежитлового приміщення
площею 1,1 м2 на технічному поверсі гуртожитку № 4. Балансоутримувач – Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка. Місцезнаходження об’єкта: вул. Драй-Хмари,
42, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2018. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ДП ТОВ «Імпульс» «Телерадіокомпанія» «Імпульс ТБ». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(конструктивні частини будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 2,5 тис. грн.
Назва об’єкта оцінки № 7: частина нежитлового приміщення
площею 1,5 м2 на технічному поверсі гуртожитку № 5. Балансоутримувач – Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка. Місцезнаходження об’єкта: просп. Грушевського, 31а,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2018. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ Фонду по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ДП ТОВ «Імпульс» «Телерадіокомпанія» «Імпульс ТБ». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель
(конструктивні частини будівель, призначені для розміщення передавальних пристроїв). Очікувана найбільша ціна надання послуг з
оцінки – 2,5 тис. грн.
Назва об’єкта оцінки № 8: частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,1 м2 в коридорі третього поверху
гуртожитку № 6. Балансоутримувач – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Місцезнаходження об’єкта:
просп. Грушевського, 2а, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2018. Строк
виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з
оцінки – РВ Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ДП ТОВ «Імпульс» «Телерадіокомпанія» «Імпульс ТБ». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (конструктивні частини будівель, призначені
для розміщення передавальних пристроїв). Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки – 2,5 тис. грн.
Назва об’єкта оцінки № 9: приміщення загальною площею
68,7 м2 (у т. ч. площа приміщення 32,1 м2 та площа коридору –
36,6 м2) на другому поверсі адміністративного будинку. Балансоутримувач – Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
Фонду по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПП
«Міламед». Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію, оформлену відповідно до п.5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
3 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в
окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10,
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок:
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ Фонду по Хмельницькій області (каб.
№ 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 в РВ Фонду по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.
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14 Нежитлове приміщення загальною площею 29,8 м2 за адре- ТОВ «ЛЮКС –
сою: Київська обл., м. Бориспіль-7, Аеропорт, що перебуває ЕКСПЕРТ»
на балансі Регіонального структурного підрозділу Київського
районного центру «Київцентраеро» Державного підприємства
обслуговування повітряного руху України

2

2 940

Визначення ринкової вартості об’єкта з метою внесення змін до договору оренди
15 Нежитлові приміщення в гуртожитку готельного типу «Вог- ТОВ «ЛЮКС –
ник» загальною площею 31,29 м2 за адресою: Київська обл., ЕКСПЕРТ»
Васильківський р-н, смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 3,
що перебувають на балансі УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

2

IНФОРМАЦIЯ РВ ФОНДУ по КIРОВОГРАДСЬКIЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбулися 09.11.2018
Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну для проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди – нежитлові приміщення будівлі комбінату технічного обслуговування (літ. А-2) загальною площею 764,6 м2, приміщення
гаража (літ. Б) загальною площею 143,3 м2, приміщення складу (літ. Д)
площею 45,4 м2, приміщення вбиральні (літ. Г) площею 3,7 м2, приміщення складу ПММ площею 13,5 м2 за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 7, що перебувають на балансі Концерну «Військторгсервіс», з метою укладення договору оренди,
вартість робіт – 4 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 дні;
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 06.11.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу
Жабинці № 1 загальною площею 16,0 га, що включає в себе: земельну дамбу, шлюз регулятор, аварійний шлюз, верховину за адресою: с.
Жабинці, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., що перебувають на
балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 200 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно – під’їзна залізнична колія станції Кременець загальною довжиною 1 800 м (ходова-вантажна колія № 17 довжиною
1 424 м (від стрілочного переводу № 205, через стрілки № 207, 209,
211, до упору); вантажна колія № 18 довжиною 376 м (від стрілочного
переводу № 211 до межі)), яка в процесі приватизації не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Кременецький міжрайпостач», за адресою:
вул. Березина, 77к, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003 визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта малої приватизації з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість
виконання робіт з оцінки – 4 050 гривень, строк виконання робіт – 9
календарних днів.

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

9 січня 2019 року

Переможець конкурсу
ПФ «Бонс»

ТОВ «ПівнічноТОВ «Північно-східна
східна консалтинконсалтингова група»
гова група»

ФОП Сорокіна
І. М.

ТОВ «Юридична
компанія

ТОВ «Північно-східна
консалтингова група»

ТОВ «Незалежна
профгрупа»

Вартість робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів
2 800/4
2 300/3
2 000/4
2 020/3
2 000/3
2 000/3
1 100/3

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ТОВ «Юри- ТОВ «ЮридичТОВ «Північно-східна
на компанія
дична компаконсалтингова група»
нія «Консулат»
«Консулат»

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

ТОВ «Північно-східна
консалтингова група»

3 000
3 000
2

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

ТОВ «Північно-східна ТОВ «Північно-східна ТОВ «Північно-східна
консалтингова група» консалтингова група» консалтингова група»

13 Частини нежитлових приміщень загальною площею
ФОП «Гун535,3 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква,
дарева Алла
Олексіївна»
вул. Леваневського, 52/4, що перебувають на балансі
ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум»

5

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

ФОП Піщанська О.В.

12 Нежитлові приміщення (літера «А»), а саме: веранда № ІІІ – ТОВ «САМ14,1 м2, коридор – № 1-1 – 15,9 м2, кабінет № 1-2 –
СОН»
5,2 м2, кабінет № 1-3 – 13,4 м2, кабінет № 1-4 – 7,7 м2,
вбиральня № 1-5 – 2,1 м2, коридор № 1-6 – 3,0 м2, кабінет
№ 1-7 – 6,2 м2, кабінет № 1-8 – 15,7 м2, кабінет № 1-9 –
5,0 м2, кабінет № 1-10 – 15,1 м2, кабінет № 1-11 – 2,1 м2,
кабінет № 1-12 – 15,7 м2, коридор № 1-13 – 5,4 м2, кабінет
№ 1-14 – 22,2 м2, загальною площею 148,8 м2 на першому
поверсі за адресою: Київська обл., м. Тетіїв, вул. Вишнева, 1, що перебувають на балансі ДУ «Центр громадського
здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

3

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди з метою
визначення ринкової вартості державного майна для розрахунку
орендної плати, що відбувся 08.11.2018
Переможцями конкурсу визнані:
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт оренди: відкрита
складська площа за літ. ІО (1 664,0 м2); відкрита складська площа за
літ. ІП (1 664,0 м2); відкрита складська площа за літ. ІР (5 976,0 м2), загальна площа 9 304,0 м2, що перебуває на балансі ДП «Миколаївський
морський торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська,
23/27. Вартість робіт – 2 500 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 2 календарні дні;
ФОП Васильєва Т. О. на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення другого поверху № III, IV, 15, 20 – 25 площею 252,1 м2, що перебувають на балансі Філії «Одеське управління
військової торгівлі «Концерну «ВІЙСЬКТОРГСЕРВІС», за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Дем’яна Коротченка, 17а. Вартість робіт – 2 500 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5
календарних днів;
нежитлові приміщення площею 30,0 м2 адмінбудівлі, що перебувають на балансі Південного офісу Держаудитслужби України, за адресою: Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 137.
Вартість робіт – 2 200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт –
5 календарних днів.
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди: майданчик для
накопичення та тимчасового зберігання вантажів площею 1 111,0 м2,
що перебуває на балансі ПрАТ «Очаківське ХПП», за адресою: Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Куцуруб, вул. Ольвійська, 1/15. Вартість робіт – 2 450 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт –
3 календарних дні.
ТОВ «Оціночна компанія «Аспект» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 75,5 м2 першого поверху навчального корпусу № 2;
частина підвального приміщення площею 6,0 м2 навчального корпусу
№ 1, що перебувають на балансі Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24. Вартість робіт – 2 100 грн з урахуванням ПДВ, строк виконання
робіт – 4 календарних дні;
ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди: шість частин відкритої складської
площі «Відкрита площадка для накопичення та тимчасового відстою
автотранспорту та технологічного обладнання – І» (частина 1 – 7,0 м2,
частина 2 – 21,0 м2, частина 3 – 19,0 м2, частина 4 – 26,0 м2, частина 5 –
32,0 м2, частина 6 – 16,0 м2), загальною площею 131,0 м2, що перебувають на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт»,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/17. Вартість робіт – 2 000
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні.

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

ТОВ «Юридична
ТОВ «Північно-східна
компанія «Конконсалтингова група»
сулат»

11 Частини технологічних приміщень лінійно-апаратних
ТОВ
залів підстанції 330 кВ «Новокиївська», реєстровий
«ТРИБЬЮТномер за ЄРОДВ 00100227.37.АААДИИ660, загальною
КОНСАЛТИНГ»
2
площею 1,282 м за адресою: Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, с. Хотів, вул. Енергетиків, 1, що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу «Київські
магістральні електричні мережі» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

5
2 999

10 Частини технологічних приміщень лінійно-апаратних за- ТОВ «Гарантлів підстанції 330 кВ «Білоцерківська», реєстровий номер Експертиза»
за ЄРОДВ 00100227.37.АААДИИ667, загальною площею
0,792 м2 за адресою: Київська обл., Білоцерківський
р-н, с. Томилівка, вул. Узинська, 10, що перебувають на
балансі Відокремленого підрозділу «Київські магістральні
електричні мережі» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

3

2 430

ТОВ «Центр
незалежної
оцінки власності ЕВЕРЕСТ»

3 000

9 Частини технологічних приміщень лінійно-апаратних залів
підстанції 330 кВ «Північна», реєстровий номер за ЄРОДВ
00100227.37.АААДИИ696, загальною площею 0,98 м2
за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, Новопетрівська с/р, що перебувають на балансі Відокремленого підрозділу «Київські магістральні електричні мережі» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

3

3 000

ТОВ «Центр
незалежної
оцінки власності ЕВЕРЕСТ»

2

2 500

8 Частини технологічних приміщень лінійно-апаратних залів підстанції 330 кВ «Броварська», реєстровий номер
за ЄРОДВ 00100227.37.АААДИИ669, загальною площею
0,396 м2 за адресою: Київська обл., Броварський р-н,
с. Красилівка, вул. Димерська, 16, що перебувають на
балансі Відокремленого підрозділу «Київські магістральні
електричні мережі» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

2 990

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
7 Нежитлове приміщення загальною площею 82,0 м2
ПП «ГАРАНТза адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, ЕКСПЕРТ»
31, що перебуває на балансі Університету державної фіскальної служби України

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

1 100/3

2

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

1 100/3

4 000

2 430
3

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

1 600/3

ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВИЙ
ЦЕНТР «ЕКСКОН»

5

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

1 600/3

6 Нерухоме майно – промисловий майданчик БП – 1,
розміром 39 м х 200 м загальною площею 7 800,0 м2
за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, зона відчуження та зони безумовного) обов’язкового) відселення,
що перебуває на балансі ДСП «Центральне підприємство
з поводженням з радіоактивними відходами»

2

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

1 600/3

5 Нежитлове приміщення загальною площею 10,1 м2
ТОВ
за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Соборності, «ТРИБЬЮТ58, що перебуває на балансі Головного управління стаКОНСАЛТИНГ»
тистики у Київській області

2 999

4 Приміщення № 1 будівлі складу (інв. № 1) загальною
ТОВ «Гарантплощею 20,0 м2 за адресою: Київська обл., смт Коцюбин- Експертиза»
ське, вул. Пономарьова, 17, що перебуває на балансі ДП
«Київський військовий деревообробний завод»

2 430

ФОП «Гундарева Алла
Олексіївна»

3

4 050

2 Частина нежитлового приміщення загальною площею
ТОВ
4,5 м2 на 1-му поверсі, що перебуває за адресою: Київ- «ТРИБЬЮТська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Новокиївське КОНСАЛТИНГ»
шосе, 46, та перебуває на балансі Регіонального сервісного центра МВС в Київській області
3 Гараж загальною площею 22,5 м2 за адресою: Київська
обл., м. Миронівка, вул. Соборності, 58а, що перебуває
на балансі управління Державної казначейської служби
України у Миронівському районі Київської області

4
2 900

ТОВ «Некос»

1 Нежитлова одноповерхова будівля НСП-7
Безлюдовської ЗС Безлюдовської ЕД, інв.
№ 101330166, літ. «А-1», загальною площею
177,0 м2 за адресою: Харківська обл., смт Васищеве, вул. Польова, 25, що перебуває на
балансі Харківського міжрайонного управління
водного господарства, 01033674, тел. (057)
749-62-63, 749-62-39
2 Нежитлове приміщення – кімн. № 4, 5 на
цокольному поверсі 4-поверхового головного учбового корпусу № 1, інв. № 0004530,
реєстровий № 00493758.1.БЕШСНП7581, літ.
«А-4», загальною площею 77,6 м2 за адресою:
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала
Данилівка, вул. Академічна, 1, що перебуває на
балансі Харківської державної зооветеринарної
академії, 00493758, тел. (057) 635-74-73
3 Нежитлові приміщення кімнати (0-24, 0-25) в
5-поверховій будівлі гуртожитку № 1 (Гігант),
загальною площею 7,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебувають на
балансі НТУ «ХПІ», 02071180
4 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 64
на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі учбового
корпусу, інв. № 101310008, літ. «А-3» загальною площею 11,9 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Плеханівська, 79, Харківського машинобудівного коледжу, 24281593, тел. (057) 737-23-30
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-101 на
1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового
корпусу, інв. № 101310005, літ. «А-4», загальною площею 40,1 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Генерала Момота, 5, що перебуває на
балансі Харківського машинобудівного коледжу,
24281593, тел. (057) 737-23-30
6 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-57 на першому поверсі 6-поверхового гуртожитку, інв.
№ 022665, реєстровий № 08571096.1.АААДИА922,
загальною площею 27,0 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Льва Ландау (П’ятидесятиріччя СРСР), 27,
що перебуває на балансі Харківського національного університету внутрішніх справ, 08571096,
тел. (057) 739-81-81
7 Частина холу 1-го поверху 3-поверхового будинку
навчального корпусу загальною площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Куликівська, 12, що перебуває на балансі Національного фармацевтичного університету, 02010936, тел. 706-35-81
8 Частина холу 2-го поверху 5-поверхового будинку навчального корпусу коледжу загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. О.
Невського, 18, що перебуває на балансі Національного фармацевтичного університету,
02010936, тел. 706-35-81
9 Частина холу 1-го поверху 3-поверхового
будинку навчального корпусу площею 2,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 4, що перебуває на балансі Національного фармацевтичного університету, 02010936, тел. 706-35-81
10 Нежитлове приміщення – кімн. № 18 на першому поверсі 10-поверхового адміністративнопобутового блоку, інв. № 125636, реєстровий
№ КЕРГКЖ032, літ. «К-10», загальною площею
36,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на балансі Державного підприємства Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування, 14310589
11 Нежитлові приміщення – кімн. № 16-20 на другому поверсі 10-поверхового адміністративнопобутового блоку, інв. № 125636, реєстровий
№ КЕРГКЖ032, літ. «К-10» загальною площею
15,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, що перебувають на балансі
Державного підприємства Науково-дослідний
технологічний інститут приладобудування,
14310589, тел. (057) 733-11-80
12 Нежитлове приміщення – кімн. № 9 на першому
поверсі 4-поверхової будівлі виробничого корпусу, інв. № 125032, реєстровий № КЕРГКЖ017,
літ. «П-4», загальною площею 62,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на балансі Державного підприємства
Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування, 14310589, тел. (057) 733-11-80
13 Нежитлове приміщення – кімн. № 10 на першому поверсі 4-поверхової будівлі виробничого корпусу, інв. № 125032, реєстровий № КЕРГКЖ017,
літ. «П-4», загальною площею 72,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, що перебуває на балансі Державного підприємства
Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування, 14310589, тел. (057) 733-11-80
14 Ділянка покрівлі – 15,0 м2, частина технічного
поверху – 15,0 м2 11-поверхового учбоволабораторного корпусу (інв. № 10310016) загальною площею 30,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Амосова, 58, що перебувають на балансі
Харківської медичної академії післядипломної
освіти, ідентифікаційний 01896872, тел.: 71135-56, 711-03-45
15 Нежитлові приміщення – кімн. з № 1-134
до № 1-144 включно на першому поверсі
5-поверхового будинку гуртожитку та нежитлових
приміщень для адміністративно-управлінських
служб, торгівлі, фізкультурно-оздоровчих занять, побутового обслуговування, громадського
харчування, що є пам’яткою архітектури, інв.
№ 10132000001, літ. «Б-5», загальною площею
165,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська,
79, що перебувають на балансі: Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00
16 Нежитлові приміщення на технічному поверсі
площею 12,4 м2 та майданчик на покрівлі площею 9,0 м2 на даху учбово-лабораторного корпусу МЕТ – семиповерховій загальною площею
21,4 м2 за адресою: м. Харків, узвіз Куликівський,
12, що перебувають на балансі Харківського національного університету міського господарства
ім. О. М. Бекетова, 2071151, тел. 706-15-37
17 Частина коридору 1-го поверху 4-поверхового
учбового корпусу «В» (інв. № 102004) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Трінклера, 12, що перебуває на балансі
Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. 707-73-80
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Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина нежитлового приміщення загальною площею 5,9 м2 за адресою: Київська обл., м. ПереяславХмельницький, вул. Новокиївське шосе, 46, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центра МВС в
Київській області

Мета проведення
оцінки

2 000/3

Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності

№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезназ/п
ходження, балансоутримувач
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Назва об’єктів

Строк
виконання робіт
(день)

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 07.11.2018
Частина вбудованого нежитлового приміщення № 13а площею
17,5 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі. м. Львів, вул. Пекарська, 50. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 350 грн.
Частина напівпідвального приміщення у будівлі економічного факультету загальною площею 5,0 м2. м. Львів, просп. Свободи, 18. Мета
оцінки –продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 950 грн.
Частини нежитлового приміщення вестибуля гуртожитку № 4 загальною площею 20,0 м2. м. Львів, вул. К. Левицького, 67а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 200 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 165,0 м2 на другому поверсі будівлі гуртожитку Львівського коледжу. м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В.
А. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 1 800 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 257,9 м2,
а саме: приміщення четвертого поверху № 172, 173, 174, 174а, 175
(площею 94,0 м2) та п’ятого поверху № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, І,
ІІ (площею 163,9 м2) будівлі гуртожитку Львівського коледжу. м. Львів,
вул. Володимира Великого, 33. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість
робіт – 900 грн.
Нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі корпусу патанатомії загальною площею 101,2 м2. м. Львів, вул. Пекарська, 52. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 832 грн.
Будівля під літ. «А-4» (прим. 1-2, 7, 15-192) площею 6151,9 м2. м.
Львів, вул. Антоновича, 90. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 948 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти оренди, що відбулися 06.11.2018
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№
з/п

Вартість

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 08.11.2018
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або
спеціальної вартості для розрахунку орендної плати або з метою внесення змін до договору оренди.

ФОП Таран Олену Анатоліївну для проведення незалежної оцінки
об’єкта оренди – нежитлове приміщення площею 20,0 м2 на дев’ятому
поверсі будівлі гуртожитку та частина даху будівлі гуртожитку площею
5,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Шевченка, 56/1, що перебувають на балансі Професійно-технічного училища
№ 16 м. Мала Виска, з метою продовження дії договору оренди, вартість
робіт – 2 485,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр
«ПАРИТЕТ» для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди – нежитлове приміщення площею 19,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Євгена Маланюка, 3, що перебуває на балансі
Державної організації «Комбінат «Трикутник», з метою укладення договору оренди, вартість робіт – 1 990,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 2 дні.

1 100/3

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 06.11.2018
Для проведення незалежної оцінки: вбудованого нежитлового приміщення (поз. ХХІІІ) площею 34,1 м2 підвального поверху будівлі (літ.
А) гуртожитку № 2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, Студентська набережна, 4, з метою продовження договору оренди, переможцем визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП
«Експерт – Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 150 грн,
термін виконання – 5 днів.

>

приватизації

ФОП Сорокіна І. М.

11 Нежитлові приміщення вестибуля на 1-му поверсі
7-поверхової будівлі навчально-лабораторного корпусу У-2 (інв. № 1031000117) загальною площею
74,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
що перебувають на балансі Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»,
02071180, тел.: 707-66-00,707-66-01

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

ТОВ «Константа»

Переможець
конкурсу
ФОП Жарихін
Ю. В.

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Г. О. Деянова,
тел./факс (044) 200-35-81

!

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

ПФ «Агентство «Схід» ПФ «Агентство «Схід»
ФОП Мокров О. П.
ФОП Сорокіна І. М.

ФОП Сорокіна І. М.
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2 200/5
2 100/3

ФОП Сорокіна
І. М.

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

ФОП Сорокіна І. М.

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду
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Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду
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Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду
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Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

2 650/3

Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

ФОП Сорокіна І. М.

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди
з метою передачі в оренду

2 000/3

1 Нежитлове приміщення – кімн. № 24 на 1-му поверсі
5-поверхового учбового корпусу (інв. № 10310318,
літ. «А-5») загальною площею 10,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Кооперативна, 7, що обліковується на
балансі Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій, 38898340, тел. (057) 731-30-63
2 Частина нежитлового приміщення в технічному
приміщенні будівлі площею 1,0 м2 та частина нежитлового приміщення на покрівлі будівлі площею
3,0 м2, загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, що перебувають на балансі
Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В.
Лисенка»
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 89 на 3-му поверсі та частина даху площею 10,2 м2 3-поверхової
адміністративної будівлі, інв. № 80285, літ. А-3, реєстровий номер 38855349.4.ХФРЦЧА015, загальною
площею 17,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а, що перебувають на балансі
Державного університету телекомунікацій, 38855349,
тел. 0442492529
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 7 на 1-му поверсі
11-поверхового учбово-лабораторного корпусу, інв.
№ 10310016, літ. А-11, загальною площею 15,7 м2
за адресою: м. Харків, вул. Амосова, 58, що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, 01896872, тел. (057) 711-80-35
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 53 на
1-му поверсі 4-поверхової будівлі КПО, інв. № 23,
літ. А, А-1, а, а-1, а-2, а-3, а-4, а-5, реєстровий
№ 33689922.33.ААААЖЛБ406, загальною площею
159,0 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв,
вул. Горішного, 122а, що перебуває на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс», 38746882,
тел. (050) 960-78-92
6 Окремо розташований асфальтобетонний майданчик
загальною площею 67,2 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка,
вул. Академічна, 1, що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, 00493758,
тел. тел. (057) 635-74-73
7 Окремо розташований одноповерховий будинок кафедри анатомії, інв. № 0004540, літ. «А-1», загальною
площею 421,7 м2 за адресою: Харківська обл.,
Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Академічна, 1, що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, 00493758,
тел. (057) 635-74-73
8 Окремо розташований асфальтобетонний майданчик
загальною площею 80,0 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка,
вул. Академічна, 1, що перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії, 00493758,
тел. (057) 635-74-73
9 Нежитлові приміщення – кімн. № I, частина кімн.
№ 1 площею 1 008,3 м2, кімн. № 15, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26 нежитлової будівлі підземного складу
готової продукції, літ. «П» та навіс літ. «П¹» площею
294,4 м2, що не є пам’яткою архітектури, загальною
площею 1 811,4 м2 за адресою: Харківська обл., Валківський р-н, с. Ков’яги, вул. Заводська, 9а
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 7, 10 на другому
поверсі 3-поверхової будівлі лабораторного корпусу
(інв. № 1) загальною площею 49,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Мироносицька, 25, що перебувають на
балансі Державного науково-дослідного та проектного інституту основної хімії, 00209740
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Мета проведення оцінки
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Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження, балансоутримувач

2 087/4

№
з/п

Вартість робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти оренди, що відбулися 13.11.2018

Переможець
конкурсу

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

ФОП Сорокіна І. М.

13 Частина будівлі літ. «А-12» центру науково-технічної
та економічної інформації, загальною площею 1
352,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 4,
яке не увійшло до статутного капіталу ЗАТ «ХЦНТІ» у
процесі приватизації та перебуває на балансі ПрАТ
«ХЦНТІ», 02736461, тел. (057) 732-64-30

Визначення вартості
об’єкта з
метою продовження договору оренди

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження, балансоутримувач

ТОВ «БізнесГрупа Співдружність»

Вартість робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів

19. Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – обладнання: міні-маслоцех (інв. № 261), м’ясорубка (інв.
№ 264), фаршмішалка (інв. № 263), шпригорізка (інв. № 265), шприц
вакуумний (інв. № 262). Балансоутримувач – ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5».
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., смт Коротич. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта, що приватизується шляхом
викупу. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): міні-маслоцех (інв. № 261), м’ясорубка
(інв. № 264), фаршмішалка (інв. № 263), шпригорізка (інв. № 265), шприц
вакуумний (інв. № 262). Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних
засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2017: 0,00 грн. Розмір
земельної ділянки (ділянок), усього: –. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): –. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки: орієнтовно
31.10.2018. Переможець конкурсу: ФОП Мокров О. П. Вартість робіт:
3 500 грн. Строк виконання: 5 календарних днів.

12 Нежитлові приміщення першого поверху гуртожитку
зальною площею 70,6 м2, адреса: м. Харків, вул. Чкалова, 5, що перебувають на балансі студентського
містечка Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел. 788-46-86

2 150/3

Визначення вартості
об’єкта з метою
продовження договору оренди

Мета проведення оцінки

3 100/5

18 Нежитлові приміщення – кімн. № № 52,
36 у підвалі двоповерхової адміністративної будівлі (пам’ятник архітектури), інв.
№ 10301001, літ. «А-2», реєстровий номер
23315491.1.АААДИБ433, загальною площею
49,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 13, що перебувають на балансі Головного
управління Національної поліції в Харківській області, 40108599, тел.: 700-29-16, 700-29-32

Переможець конкурсу

Мета проведення
оцінки

ФОП Дрозд Ю. О.

№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезназ/п
ходження, балансоутримувач

Вартість робіт, грн/
строк виконання,
календарних днів

Продовження таблиці

1 500/5

32

відомості

№ 2 (1230), 9 січня 2019 року

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності, що відбувся 15.11.2018
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору
оренди – група інвентарних об’єктів у складі: приміщення у будівлі корпусу № 4 з побутовими приміщеннями загальною площею 6 786,7 м2;
рекламний щит 36,0 м2; приміщення у будівлі виробничого корпусу №
2 та № 2а загальною площею 761,0 м2; приміщення у будівлі електроцеху, шамотного цеху загальною площею 695,7 м2; будівля водонасосної станції 1 прийому загальною площею 13,3 м2; будівля насосної
станції 2 прийому загальною площею 30,1 м2; свердловина на воду №
5982; приміщення у будівлі цеху з побутовими приміщеннями загальною площею 151,3 м2; приміщення у будівлі ремонтно-механічного
цеху загальною площею 600,8 м2; приміщення у будівлі виробничого
цеху № 1 загальною площею 2 093,0 м2; приміщення у будівлі їдальні
(приміщення для забору води) площею 14,2 м2; приміщення в будівлі
лабораторії загальною площею 784,9 м2; приміщення у будівлі матеріального складу загальною площею 317,0 м2; приміщення у будівлі
КНС загальною площею 28,0 м2; частина дороги для проїзду автотранспорту площею 1 236,0 м2; частина дороги для проїзду автотранспорту площею 612,0 м2; водопровід питної води (D=50mm – 215 пог. м та
D=100mm – 700 пог.м) – 915,0 пог. м; відкриті майданчики для зберігання продукції загальною площею 711,4 м2; резервуар питної води
700 м3; лінія електропередач 2040 пог. м; будівлі вагової 2РСД 24АС з
автомобільною вагою загальною площею 118,1 м2, що обліковується
на балансі Державного підприємства «Славутський комбінат «Будфарфор», за адресою: вул. Козацька, 122, м. Славута, Хмельницька обл.
визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість надання
послуг з оцінки – 3 8000,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання
послуг з оцінки – 30 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження
договору оренди – частина приміщень загальною площею 45,0 м2 (у
т. ч. площа загального користування – 2,6 м2) на першому поверсі
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі 18 Державної
пожежно-рятувальна частини ГУ ДСНСУ в Хмельницькій області та
розташована за адресою: вул. Миру, 15, м. Славута, Хмельницька
обл., визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість
надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк
надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження
договору оренди – приміщення площею 16,4 м2 на другому поверсі
адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Регіонального
офісу водних ресурсів у Хмельницькій області, за адресою: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький, визнано ФОП Бойчука Руслана Дмитровича. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн (без урахування
ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 38,2 м2 на другому
поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Новоушицької районної державної адміністрації Хмельницької області,
за адресою: вул. Українська, 18, смт Нова Ушиця, Хмельницька обл.,
визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг з
оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФОНДУ по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 13.11.2018
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ Фонду по
Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (кімн. 209) на другому поверсі адміністративної будівлі загальною площею 38,77 м2,
у т. ч. (корисна площа – 33,30 м2, загального користування – 5,47 м2).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Сумська
О. А. Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 245,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 11 на першому
поверсі двоповерхової адміністративної будівлі загальною площею
15,0 м2, в т. ч. (корисна площа – 11,6 м2, загального користування –
3,4 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: пров. Жаданенка, 4а, м. Корсунь-Шевченківський,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Страхова компанія
«Ю.Ес.Ай». Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 900,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі загальною площею 16,5 м2, в т. ч. (корисна площа – 13,5 м2, загального користування – 3,0 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров.
Жаданенка, 4а, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Шаповалова О. І. Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано
ТОВ «Контакт-Сервіс». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1 100,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гаража (№ 19 –
23,7 м2, № 20 –17,3 м2, № 21 – 16,4 м2, № 22 – 16,4 м2) загальною
площею 73,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство
«Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська,
92/2, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Борщов А. В. Дата оцінки:
31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 150,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гаража (№ 15 – 28 м2,
№ 16-1 – 16,6 м2, № 16-2 – 11,3 м2, № 17 – 18,5 м2, № 18 – 18,9 м2) за-

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

гальною площею 93,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 92/2 м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Майборода М. В.
Дата оцінки: 31.10.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1200,00 грн.

прийнято рішення
про приватизацію
АПАРАТ ФОНДУ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Фонду державного майна України від 03 січня 2019 року
№ 4 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дніпровський електровозобудівний завод» (м. Дніпро, вул. Орбітальна, 13).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію шляхом
викупу покупцем, що єдиний
подав заяву на участь в аукціоні
 Наказом Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській
області від 28.12.2018 № 399 прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу покупцем, що єдиний подав заяву на участь в аукціоні з умовами, об’єкта соціально-культурного призначення – комплексу будівель
і споруд профілакторію «Бистриця» за адресою: Івано-Франківська обл.,
Богородчанський р-н, с. Підгір’я, урочище Жбир, 1, у складі: будівля цегляна, А загальною площею 2014,3 м2; трансформаторна підстанція, Б
загальною площею 43,4 м2; каналізаційна насосна, В загальною площею
69,3 м2; котельня, Г загальною площею 248,9 м2; огорожа, 1-5 загальною площею 223,5 м2; водонапірна башня, 6; резервуар пожежний до
насосної станції, 7; резервуар пожежний до насосної станції, 8 та споруда водоприймальна для підземних джерел профілакторію «Бистриця»
загальною площею 13,9 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Підгір’я, урочище Підгора Горішня, 1.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області від 03.01.2019 № 5 прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – нежитлова будівля червоного кутка за
адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10-ф.
Балансоутримувач – КП «Сєвєродонецький комбінат будівельних
матеріалів та конструкцій» (код за ЄДРПОУ 01235811). Орган управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Луганській області.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області від 03.01.2019 № 6 прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – водопод’ємна установка ВУ-10-304 за
адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Великий шлях.
Балансоутримувач – ПАТ «Новоайдарська птахофабрика» (код
за ЄДРПОУ 00851488). Орган управління – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Луганській області.
  
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Луганській області від 03.01.2019 № 7 прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна – павільйон за адресою: Луганська область,
смт Новоайдар, вул. Великий шлях. Балансоутримувач – ПАТ «Новоайдарська птахофабрика» (код за ЄДРПОУ 00851488). Орган управління – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Луганській області.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ Фонду по Тернопільській області про внесення
змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області від 02.01.2019 № 00001 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 03.08.2018 № 00446
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі хлораторної загальною площею 67,3 м2», а саме: прийнято рішення про приватизацію окремого
майна – нежитлової будівлі хлораторної загальною площею 67,3 м2
за адресою: 48400, Тернопільська область, м. Бучач, вул. Тичини,
будинок 3 «Х», шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  
ІНФОРМАЦІЯ
Рв Фонду по Тернопільській області про внесення
змін до наказу про прийняття рішення про
приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Тернопільській області від 02.01.2019 № 00002 внесено
зміни до наказу регіонального відділення від 28.11.2018 № 00686
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – котельного приміщення загальною площею 56,7 м2» в частині
зміни площі об’єкта приватизації, а саме: слосполучення «площею
56,7 м2» викладено в редакції «площею 61,8 м2».

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській області від 08 січня 2019 року № 28 прийнято
рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації окремого майна – комплекс нежитлових будівель та
споруд Зачепилівської експлуатаційної дільниці (10 одиниць), місцезнаходження: 64420, Харківська обл., Зачепилівський р-н, с. Кочетівка, вул. Будівельна, 1Б (балансоутримувач: Харківське міжрайонне
управління водного господарства, код ЄДРПОУ 01033674).

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 На виконання наказу Фонду державного майна України від
27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області від 03 січня 2019 року № 5 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності: нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район,
с. Рудівка, вул. Олега Кошового, 13-А.
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