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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Кобіковою Тетяною Федорівною договір купівлі-продажу нежитлової будівлі (колишня будівля митниці)
літ. А-1 загальною площею 124,0 м2 з ґанком літ. а, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 210. Ціна продажу
об’єкта – 144 000,00 грн (сто сорок чотири тисячі гривень 00 коп.), у тому числі
ПДВ – 24 000,00 грн (двадцять чотири тисячі гривень 00 коп.).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на електронному
аукціоні без умов за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання пропозицій
Об’єкт малої приватизації – державний пакет акцій у розмірі 9,6620 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Туристичний комплекс «Черемош» приватизовано юридичною особою – ТОВ «Драчинецьке-1». Ціна, за якою
придбано об’єкт, становить 1 180 004,25 грн (один мільйон сто вісімдесят тисяч
чотири гривні 25 копійок).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво лазні-пральні (на 20 місць),
розташований за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, смт Парафіївка,
вул. Новозаводська, 10, приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни фізичною особою – Ковальовим Юрієм Андрійовичем. Ціна продажу об’єкта становить 29391,72 грн, у т. ч. ПДВ – 4898,62 грн.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській
та Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній
формі об’єкт державної власності – об’єкт незавершеного будівництва – спортивний комплекс, що розташований за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н,
с. Вікторія, вул. Центральна, 15А, балансоутримувач – ЗАТ «Пирятинська птахофабрика» (ліквідовано). Приватизовано юридичною особою – Приватним підприємством «Українська економіко-правова група», код ЄДРПОУ 21579949, що визнаний
переможцем електронного аукціону. Ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ –
2176,43 грн, ПДВ – 362,74 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності
Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної власності – об’єкт незавершеного будівництва – спортивний
комплекс, що розташований за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н,
с. Петрівці, вул. Центральна, 1А, балансоутримувач – ТОВ Агрофірма «Миргородська» (код ЄДРПОУ 36805165). Приватизовано юридичною особою – Приватним
підприємством «Українська економіко-правова група», код ЄДРПОУ 21579949,
що визнаний переможцем електронного аукціону. Ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ – 5422,28 грн, ПДВ – 903,71 грн.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво, законсервований об’єкт,
житловий будинок за адресою: 35350, Рівненська область, Рівненський район,
смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60, що перебуває на балансі ПАТ «Рівнесільмаш»,
код за ЄДРПОУ 728380, приватизовано переможцем електронного аукціону – фізичною особою Денищуком Сергієм Олександровичем. Ціна продажу становить
301 200 грн (триста одна тисяча двісті гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 50 200 грн
(п’ятдесят тисяч двісті гривень 00 копійок).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву
від 24 лютого 2020 року № 150 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – енергоцеху за адресою: м. Київ,
вул. Олекси Тихого (колишня назва – вул. Виборзька). Приватизовано шляхом
продажу на аукціоні з умовами юридичною особою – Товариством з обмеженою
відповідальністю «ГОРИЗОНТ ПРОПЕРТІ» за ціною 51 600 120,00 грн, в тому числі
ПДВ – 8 600 020,00 грн.

України

Департамент приватизації,
т. 200-31-64
продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про проведення продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого
майна – нежитлової будівлі майстерні літ. «А» загальною
площею 125,4 м2 з добудовами літ. «а», літ. «а1», ґанком літ. «а2»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля майстерні
літ. «А» загальною площею 125,4 м2 з добудовами літ. «а», літ. «а1»,
ґанком літ. «а2».
Місцезнаходження об’єкта: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський,
вул. Острівська, 38.
Відомості про балансотримача: Державне підприємство «Адміністрація річкових
портів», код за ЄДРПОУ 33404067, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 40, контактна особа:
Мартинюк Володимир Володимирович, начальник відділу з технічної експлуатації флоту Державного підприємства «Адміністрація річкових портів», тел.(044) 483-12-90.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля майстерні
1967 року побудови, загальною площею 125,4 м2, за призначенням не використовується. Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно 26.02.2019, номер запису про право власності: 30494490,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1772872305104.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка окремо не виділена. Інформація про кадастровий номер, площу,
цільове призначення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 01.04.2020.
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 нежитлової будівлі майстерні літ. «А» загальною площею 125,4 м2
з добудовами літ. «а», літ. «а1», ґанком літ. «а2» 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 від 18.07.2018 № 579).
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 – 463228,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 231614,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 231614,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 46322,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23161,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 23161,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях 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.
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Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Рахунок UA598201720355549001000156369
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях;
для перерахування гарантійного внеску
Рахунок UA 388201720355219001000156369
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
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 та Хмельницькій областях, м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до
16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./
факс (0432) 67-30-41. Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – начальник відділу з технічної експлуатації флоту ДП «Адміністрація річкових портів» Мартинюк
Володимир Володимирович, тел. (044) 483-46-99, адреса ел. пошти:
office_kiev@arport.com.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 та Хмельницькій областях від 03.03.2020
№ 334 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-13-000004-1.
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 – 4632,28 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 2316,14 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 2316,14 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 та Хмельницькій областях про
проведення продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації, окремого майна – нежитлової будівлі
Річкового вокзалу літ. «А», літ. «А1», загальною площею
455,6 м2, крім підпірної стінки № 2 із сходами № 1
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
Річкового вокзалу літ. «А», літ. «А1», загальною площею
455,6 м2, крім підпірної стінки № 2 із сходами № 1.
Місцезнаходження об’єкта: 24000, Вінницька обл., м. МогилівПодільський, вул. Київська, 2/2.
Відомості про балансотримача: Державне підприємство «Адміністрація річкових портів», код за ЄДРПОУ 33404067, 01135, м. Київ,
вул. Юрія Іллєнка, 40, контактна особа: Мартинюк Володимир Володимирович, начальник відділу з технічної експлуатації флоту ДП
«Адміністрація річкових портів», тел. (044) 483-46-99.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова будівля Річкового
вокзалу літ. «А», літ. «А1», загальною площею 455,6 м2, крім підпірної
стінки № 2 із сходами № 1, 1952 – 1988 років побудови, знаходиться в задовільному стані. Право державної власності на нежитлову
будівлю Річкового вокзалу літ. «А», літ. «А1», загальною площею
455,6 м2, сходи № 1, підпірна стіна № 2 (в цілому) зареєстровано в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 26.02.2019,
номер запису про право власності: 30493285, реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна: 1772882605104. Частка об’єкта приватизації не визначена.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка окремо не виділена. Інформація про
кадастровий номер, площу, цільове призначення земельної ділянки,
наявність обтяжень відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 01.04.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною 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 нежитлової будівлі Річкового вокзалу літ. «А», літ.
«А1», загальною площею 455,6 м2, крім підпірної стінки № 2 із сходами № 1, розташованої за адресою: Вінницька обл., м. МогилівПодільський, вул. Київська, 2/2, здійснюється відповідно до вимог

11 березня 2020 року

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 від 18.07.2018 № 579).
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 – 2485298,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1242649,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1242649,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 248529,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 124264,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 124264,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
в сумі 3240,00 грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Рахунок UA598201720355549001000156369
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях;
для перерахування гарантійного внеску
Рахунок UA 388201720355219001000156369
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях
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 та Хмельницькій областях, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432)
67-30-41. Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта, – начальник відділу з технічної експлуатації флоту ДП «Адміністрація річкових портів» Мартинюк Володимир
Володимирович, тел. (044) 483-46-99, адреса електронної пошти:
office_kiev@arport.com.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 та Хмельницькій областях від 03.03.2020
№ 333 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000003-2
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 – 24852,98 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 12426,49 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій – 12426,49 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.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта державної власності – гараж
загальною площею 33,7 м2, що розташований
за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Свято-Миколаївська, 43, гараж 2 та перебуває
на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Криворізькому районі Дніпропетровської
області (код за ЄДРПОУ 38032070)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж
загальною площею 33,7 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Свято-Миколаївська, 43, гараж 2.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову будівлю. Рік побудови – 1995, фундамент – бетон, стіни – цегла, по-

крівля – сумісна з перекриттям, перекриття – залізобетонна плита,
підлога – бетон, підведене електропостачання. Об’єкт не використовується з 2005 року.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею
0,0058 га за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська (вулиця Леніна), 43/2 (кадастровий номер
1211000000:08:407:0037) перебуває у користуванні Управління Державної казначейської служби України у Криворізькому районі Дніпропетровської області (код за ЄДРПОУ 38032070). Цільове призначення
земельної ділянки – розміщення існуючого гаража.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Криворізькому районі Дніпропетровської
області (код за ЄДРПОУ 38032070), яке знаходиться за адресою:
50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 3.
2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться 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).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статті 8 цього закону.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 06 квітня 2020 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 без умов,
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 без умов – 3408,61 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1704,31 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1704,31 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 340,86 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 170,43 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 170,43 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
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 Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
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: в робочі дні з 9.00 до 16.00
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса:
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Остащенко Ольга Сергіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон
ної пошти: privat_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 28.02.2020 № 12/01-71-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-30-000001-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 34,09 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 17,04 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 17,04 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/.
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відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта державної власності –
нежитлової будівлі літ. А-1 загальною площею 409,5 м2,
що перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський
металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 05393043)
та розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Соборна, 3А
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
літ. А-1 загальною площею 409,5 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Кам’янське,
вул. Соборна, 3А.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову окремо
розташовану нежитлову адміністративну будівлю літ. А-1 з тех. підпіллям літ. під А-1, з прибудовами літ. а-1, а1-1,а2-1, а3-1, ґанком
літ. а, цоколем № 1, сходами № 2 та тротуаром І, загальною площею
409,5 м2. Система електро- та водопостачання в робочому стані.
Право власності зареєстровано від 29.01.2019. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1756612012104.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею
0,1904 га, у тому числі під об’єктом приватизації – 0,0540га, належить Дніпродзержинській міській раді та перебуває в оренді
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» на підставі договору оренди земельної ділянки від 01.08.2005 (кадастровий номер
1210400000:02:013:0042).
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: інформація відсутня.
Інформація про балансоутримувача: ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 05393043), яке знаходиться за адресою:
51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 18-Б.
2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться 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).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», та довести відсутність ознак, передбачених
частиною 2 статті 8 цього закону.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 06 квітня 2020 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 без умов,
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 без умов – 9 793,93 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 4 896,97 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 896,97 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 979,39 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 489,70 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 489,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкту приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
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 Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
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: в робочі дні з 9.00 до 16.00
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса:
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.
spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної
пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 02.03.2020 № 12/01-72-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000113-2.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої
приватизації.
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Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 97,94 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 48,97 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 48,97 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 уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва –
водно-спортивної бази «Локомотив», що розташований
за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1К
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: водно-спортивна
база «Локомотив».
Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1К.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою недобудовану будівлю
водно-спортивної бази, що складається з восьмиповерхової та триповерхової частин. Будівля каскадом через тераси спускається у бік
р. Дніпро. Стіни будівлі із червоної цегли. Дах, міжкімнатні та вхідні
двері відсутні. Приміщення на першому поверсі має одне металопластикове вікно. В інших приміщеннях вікна відсутні. Триповерхова
частина має металевий каркас. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення
відсутнє. Інженерні мережі відсутні. Наявні сліди руйнування. Металеві конструкції ОНБ уражені корозією. Територія ОНБ частково огороджена парканом із залізобетонних плит.
Загальна площа – 8101,6 м2.
Право власності на об’єкт нерухомого майна зареєстровано 26.02.2019. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
910427812101.
Інформація про земельну ділянку: об’єкт розташований
на земельній ділянці площею 0,5999 га, кадастровий номер
1210100000:03:305:0039.
Цільове призначення – інша комерційна діяльність.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів
нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна земельна ділянка
під об’єктом приватизації належить приватній особі.
На теперішній час прокуратурою Дніпропетровської області в інтересах Дніпровської міської ради подано позов до суду щодо скасування державної реєстрації права приватної власності на зазначену
земельну ділянку (справа № 201/9682/19).
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Об’єкт повернений до державної власності за рішенням суду.
Рівень будівельної готовності: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться 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).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 08 квітня 2020 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 – 10 892 144,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5 446 072,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 446 072,00 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 1 089 214,40 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 544 607,20 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 544 607,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Відшкодування Регіональному відділенню послуг незалежного
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 8 000,00 грн (вісім тисяч гривень 00 коп.) в
місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
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 Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок: № UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який
об’єкт надійшли кошти).
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: в робочі дні з 9.00 до 16.00
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-сайта: www.spfu.
gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електронної
пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 04.03.2020 № 12/01-73-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-04-16-000005-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для
кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 108 921,44 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 54 460,72 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 54 460,72 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/.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на аукціоні з умовами в електронній
формі об’єкта окремого майна
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
районна державна лікарня ветеринарної медицини у складі:
основна будівля (А) загальною площею 553,2 м2, крім об’єкта,
що не підлягає приватизації – захисної споруди цивільного
захисту – протирадіаційного укриття № 33775, розташованого
в приміщеннях підвалу І, ІІ, ІІІ (АІ) загальною площею 45,4 м2;
гаражі (Б) загальною площею 141 м2; ворота; огорожа № 1;
криниця № 2 за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия,
вул. І. Франка, 21.
Дані про будівлі та земельні ділянки: двоповерхова цегляна будівля ветеринарної лікарні з мезоніном (А). Побудована до 1949 року.
Фундамент бутобетонний, стіни цегляні, перекриття дерев’яні, підлога – паркет, дерево, бетон, покрівля – залізо. Інженерне обладнання –
електрика, водопостачання, каналізація, газопостачання. Опалення
пічне. Загальна площа приміщень – 553,2 м2. У підвалі будівлі І, ІІ, ІІІ (АІ)
розташована захисна споруда цивільного захисту – протирадіаційне
укриття № 33775 загальною площею 45,4 м2, яка не підлягає приватизації. Одноповерхова будівля гаражів (Б). Побудована до 1949 року.
Фундамент бутобетонний, стіни цегляні, перекриття дерев’яні, підлога
бетонна, покрівля – шифер, черепиця. Інженерне обладнання – електрика. Загальна площа – 141,0 м2. Будівлі розташовані в центральній
частині міста Коломия, на даний час не використовуються. Загальний
стан будівель задовільний. Навколо будівель є металева огорожа з
металевими воротами, перебуває в задовільному стані. На території
лікарні є криниця з бетонних кілець, яка може використовуватись після
очистки від намулу, бруду, сторонніх предметів.
Лікарня розташована на земельній ділянці площею 0,1277 га. Кадастровий номер 2610600000:17:006:0038, реєстраційний номер
702858926106. Цільове призначення: для громадського призначення
обслуговування лікарні ветеринарної медицини. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер: ЯЯ
№135224, виданий 04.02.2009. Правокористувач – Головне управління
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. На земельній
ділянці відсутні будівлі та споруди, які належать іншим власникам.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління Держ
продспоживслужби в Івано-Франківській області, адреса: 76019,
м.Івано-Франківськ, вул.Берегова, 24 код ЄДРПОУ 40309088,
тел. (034) 251-13-89.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 3 квітня 2020 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, 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 – 2 552 686 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 276 343 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 1 276 343 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 – 255 268,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 127 634,30 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 127 634,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної
оцінки об’єкта приватизації в сумі 4800 грн протягом 30 днів з дати
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
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у національній валюті:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine
in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі
дні за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Франка, 21.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 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)553139,
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 державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від
03.03.2020 № 68 «Про затвердження умов продажу лікарні ветеринарної медицини в м. Коломия по вул. І. Франка, 21».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-10-000003-1.
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 – 25526,86 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 12763,43 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 12763,43 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
про продаж на аукціоні з умовами в електронній
формі об’єкта окремого майна
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
нежитлові будівлі у складі: ветлікарня (А) загальною площею
229,6 м2; крематорій (Б) загальною площею 35 м2; гараж (В)
загальною площею 53,1 м2 за адресою: Івано-Франківська обл.,
Косівський район, с. Кути, вул. Снятинська, 117.
Дані про будівлі та земельні ділянки: одноповерхова будівля ветеринарної лікарні з мезоніном (А). Рік побудови – 1965.
Фундамент бетонний, стіни і перегородки дерев’яні, перекриття
дерев’яні, підлоги дощаті, покрівля – залізо. Інженерне обладнання – електрика, опалення – газовий котел. Загальна площа приміщень – 229,6 м2. Одноповерхова будівля крематорію (Б). Рік побудови – 1965. Фундамент бетонний, стіни і перегородки дерев’яні,
перекриття дерев’яні, підлоги дощаті, покрівля – шифер. Інженерне
обладнання – електрика. Загальна площа – 35,0 м2. Одноповерхова будівля гаража (В). Рік побудови – 1965. Фундамент бетонний,
стіни і перегородки дерев’яні, покрівля – шифер. Інженерне обладнання – електрика. Загальна площа – 53,1 м2. Будівлі не використовуються. Технічні мережі не функціонують Загальний стан
будівель – задовільний.
Інформація щодо земельної ділянки відсутня. Державного акта на
право користування земельною ділянкою немає. На земельній ділянці
відсутні будівлі та споруди, які належать іншим власникам.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Косівська районна державна
лікарня ветеринарної медицини, адреса: 78607, Івано-Франківська
область, Косівський район, с. Смодна, вул. Незалежності, 44, код
ЄДРПОУ 00699632, тел. (03478) 4-93-19.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 3 квітня 2020 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, 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 електрон
ного 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.
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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 – 623 923 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 311 961,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 311 961,50 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 – 62 392,30 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 31 196,15 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31 196,15 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: покупець зобов’язаний
компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
в сумі 5200 грн протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях
р/р UA698201720355549001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях
р/р UA488201720355219001001142097
ЄДРПОУ 42891875
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine
in Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 8.00 до 16.00 в робочі дні
за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., Косівський
район, с. Кути, вул.Снятинська, 117.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0342) 553139, 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)553139,
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 державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від
03.03.2020 № 67 «Про затвердження умов продажу нежитлових будівель ветлікарні в с. Кути Косівського району».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-11-000001-2.
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 – 6239,23 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3119,62 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 3119,62 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.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва – середньої школи
за адресою: Київська область, смт Ставище, вул. Цимбала
Сергія (Радянська), 103, балансоутримувачем
якого є Департамент регіонального розвитку
та житлово-комунального господарства Київської
обласної державної адміністрації
(код ЄДРПОУ 21467647)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – середня школа.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, смт Ставище,
вул. Цимбала Сергія (Радянська), 103.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не
розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 21 %.
Реєстраційний номер: 1954597432242.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31.03.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною 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
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 4 950 084,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 475 042,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 475 042,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 495 008,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 247 504,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 247 504,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – середня школа за адресою: Київська область,
смт Ставище, вул. Цимбала Сергія (Радянська), 103, балансоут
римувачем якого є Департамент регіонального розвитку та житловокомунального господарства Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 21467647) (далі – Об’єкт малої приватизації),
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам,
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з метою визначення його стартової ціни у розмірі 7 150 (сім тисяч сто п’ятдесят)
гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській області) витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного
паспорта Об’єкта малої приватизації у розмірі 50 500 (п’ятдесят тисяч
п’ятсот) гривень 00 копійок протягом тридцяти календарних днів з дати
укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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 для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
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: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування
об’єкта: смт Ставище, вул. Цимбала Сергія (Радянська), 103.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
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 Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 26.02.2020 № 240.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000052-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20
(двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 49 500,84 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 24 750,42 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24 750,42 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.
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5

відомості
приватизації

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гаража, літер (А-1) загальною площею
39,8 м2 за адресою: Волинська обл., смт Іваничі,
вул. Грушевського (вул. Радянська),1
1. Інформація про об’єкт малої приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
гараж, літер (А-1) загальною площею 39,8 м2 за адресою:
Волинська обл., смт Іваничі, вул. Грушевського (вул. Радянська), 1.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Західний офіс Держаудитслужби за адресою: вул. Костюшка, 8, м. Львів, тел. (032) 255-34-16.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації.
Об’єкт приватизації: гараж, літер (А-1) загальною площею 39,8 м2.
Рік побудови – 1975. Кількість поверхів – 1. Фундамент з/бетонний.
Перекриття – з/бетонні плити. Підлога – бетонна. Стіни – цегла. Покрівля суміщена. Будівля на 2 бокси, наявне електропостачання, не
використовується з 2016року, технічний стан об’єкта задовільний.
Земельна ділянка розташована – інформація відсутня.
Земельна ділянка площею – інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві
власності або на праві користування: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 7 квітня 2020 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 без умов,
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 – 490,40 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 245,20 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 245,20 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні – 49,04 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 24,52 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24,52 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків,
відкритих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та
проведення розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом
30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору
купівлі-продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях за адресою: 43027, Волинська обл., м.Луцьк,
Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контактні особи: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електронної пошти: ocenka_07@
spfu.gov.ua, Петрук Олег Леонідович, тел. (0332) 770913.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях від 27.02.2020 № 68.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000005-2.
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Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження 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 кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні – 4,90 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2,45 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2,45 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/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – гаража (Літер П-1) загальною площею 132,2 м2
за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька,13
1. Інформація про об’єкт малої приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
гараж (Літер П-1) загальною площею 132,2 м2 за адресою:
Волинська обл., м.Луцьк, вул. Підгаєцька,13.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Західний офіс Держаудитслужби за адресою: вул. Костюшка, 8, м. Львів, тел. (032) 255-34-16.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації.
Об’єкт приватизації: гараж (Літер П-1) загальною площею
132,2 м2. Рік побудови – 1996. Кількість поверхів – 1. Фундамент бетонний. Перекриття – з/бетонні плити. Підлога – цементна стяжка.
Стіни – цегла. Покрівля – руберойд. Будівля на 4 бокси, є оглядова
яма, відсутнє електропостачання, потребує капітального ремонту,
об’єкт не використовується.
Земельна ділянка розташована – інформація відсутня.
Земельна ділянка площею – інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві
власності або на праві користування: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 7 квітня 2020 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 без умов,
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 – 2 348,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 174,40 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 174,40 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні – 234,88 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 117,44 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 117,44 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків,
відкритих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та
проведення розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків,
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом
30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору
купівлі-продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електронної пошти: ocenka_07@
spfu.gov.ua, Петрук Олег Леонідович, тел. (0332) 770913.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях від 27.02.2020 № 69.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000010-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження 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 кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні – 23,49 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 11,74 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11,74 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/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
адміністративної будівлі площею 512,4 м2 за адресою:
Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка,
вул. Привокзальна, 2
1. Інформація про об’єкт малої приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
адміністративна будівля площею 512,4 м 2 за адресою:
Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка,
вул. Привокзальна, 2.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: відсутня.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у Волинській області за адресою: вул. Шопена, 12, м. Луцьк,
тел. (0332)78-56-70.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації.
Об’єкт приватизації: адміністративна будівля площею 512,4 м2.
Рік побудови – 1987. Фундамент – бетонно-стрічковий моноліт,
стіни цегляні, перекриття – з/б панелі, підлога дерев’яна, бетонна.
Наявний водопровід, каналізація, електропостачання. На даний час
об’єкт не використовується.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці
площею 0,0445 га, кадастровий номер земельної ділянки:
0725055100:01:014:0093, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування органів державної влади та місцевого самоврядування, земельна ділянка надана в постійне користування Головному
управлінню статистики у Волинській області.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 07 квітня 2020 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 без умов,
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 – 37443,68 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 18721,84 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18721,84 грн;
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні – 3744,37 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1872,18 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1872,18 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
4. Додаткова інформація
Найменування установи банку, її адреса та номери рахунків,
відкритих для гарантійного внеску, реєстраційного внеску та
проведення розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого
об’єкта надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків
розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом
30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
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відомості
приватизації

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору
купівлі-продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна»).
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації
повноважень у Волинській області РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за адресою: 43027, Волинська обл.,
м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. 24-00-57, час роботи з 8.00 до
17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 240057, адреса електронної пошти:
ocenka_07@spfu.gov.ua.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 27.02.2020 № 70.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000014-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження
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 кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні – 374,44 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 187,22 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 187,22 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/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації
державної власності – окремого майна – побутових
приміщень площею 105,9 м2 (буд. літ. «А-2») за адресою:
м. Львів, вул. Лемківська, 9
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – побутові приміщення
площею 105,9 м2 (буд. літ. «А-2»).
Місцезнаходження об’єкта: 79019, м. Львів, вул. Лемківська, 9.
Відомості про об’єкт: двоповерхова будівля площею 105,9 м2, прибудована до житлового будинку. Висота приміщень першого поверху –
2,7 м; висота приміщень другого поверху – 3,4 м. Матеріал зовнішніх
стін – цегла, матеріал перекриття дерев’яне. Комунікації – відсутні.
Відомості про земельну ділянку: окремо земельна ділянка не виділена.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Код ЄДРПОУ 40349068. Адреса балансоут
римувача: 79011, м. Львів, вул. Вітовського, 18. Контактна особа –
Осірак Віталій Андрійович, начальник Управління організаційногосподарського забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, тел. (066) 7138080.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09 квітня 2020
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 та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432
(зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною 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.
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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – побутових приміщень площею
105,9 м2 (буд. літ. «А-2») за адресою: м. Львів, вул. Лемківська, 9
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 7 764,44 (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 882,22 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 882,22 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 776,44 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 388,22 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 388,22 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування оператором реєстраційного
внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за
придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
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Рахунок UA 118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6 ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України,
м. Київ, Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, 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.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок: (032) 261-62-14. 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. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-09-000021-2.
Період між аукціоном:
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 – 77,64 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 38,82 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 38,82 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 Львівській, Закарпатській та Волинській
областях про проведення в електронній торговій системі
продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації
державної власності – окремого майна – приміщення
контори площею 180,3 м2 (будівля літ. «Б-1») за адресою:
м. Львів, вул. Лемківська, 9
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – приміщення контори
площею 180,3 м2 (будівля літ. «Б-1»).
Місцезнаходження об’єкта: 79019, м. Львів, вул. Лемківська, 9.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля площею 180,3 м2,
висота приміщення – 3,05 м. Матеріал зовнішніх стін – цегла, матеріал перекриття дерев’яне. Комунікації – відсутні.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0701 га, перебуває в постійному користуванні
Львівської обласної державної хлібної інспекції (статус юридичної
особи припинено) відповідно до Державного акту на право постійного
користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 189388 від 09.03.2005.
Цільове призначення (використання) земельної ділянки: обслуговування будівель контори та побутових приміщень. Кадастровий номер земельної ділянки: 4610137500:03:001:0008. Окремо земельна
ділянка не виділена.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Код ЄДРПОУ 40349068. Адреса балансоут
римувача: 79011, м. Львів, вул. Вітовського, 18. Контактна особа –
Осірак Віталій Андрійович, начальник Управління організаційногосподарського забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, тел. (066) 7138080.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09 квітня 2020
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
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться
відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» та Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною 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.
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.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – приміщення контори площею
180,3 м2 (будівля літ. «Б-1») за адресою: м. Львів, вул. Лемківська, 9
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 17 826,60 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 913,30 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –8 913,30 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 782,66 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 891,33 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 891,33 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські
рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування оператором реєстраційного
внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за
придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA 868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України,
м. Київ, Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, 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.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Адреса:
79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-91-07, телефон для довідок (032) 261-62-14. 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. Адреса ел. пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-09-000022-2.
Період між аукціоном:
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 –178,27 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 89,13 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 89,13 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.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – окремого майна – «Магазин № 2»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: «Магазин № 2».
Місцезнаходження об’єкта: Одеська область, м. Ізмаїл, Болградське шосе, 12.
Балансоутримувач: ТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 01037956).
Відомості про об’єкт: 1964 року побудови, не використовується,
потребує ремонту.
Загальна площа об’єкта становить 108,8 м2.
Відомості про земельну ділянку:
за інформацією Міськрайонного управління в Ізмаїльському районі та м. Ізмаїл Головного управління Держгеокадастру в Одеській
області згідно з наявними у Міськрайонному управлінні Книг реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та
право постійного користування земельною ділянкою та других примірників державних актів станом на 31.12.2012 та даних Державного земельного кадастру відсутня інформація стосовно земельної
ділянки за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, Болградське шосе,
12, на який розташовується об’єкт державної власності «Магазин
№ 2», що підлягає приватизації, та який обліковується на балансі
ТОВ «Мрія». (Нормативно-грошова оцінка 1 м2 земельної ділянки за
адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, Болградське шосе, 12 становить 1143,0 грн).
Відомості про право власності: за державою Україна в особі Фонду
державного майна України 26.04.2019 зареєстровано право державної власності (1/1) на об’єкт нерухомого майна «Магазин № 2» загальною площею 108,8 м2 за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, Болградське шосе, 12. Номер запису про право власності: 31425028.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договорів оренди об’єкта або його частин немає.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 6 квітня 2020 року.
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).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, без умов, зі 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.
Покупець об’єкта має відповідати вимогам ст. 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 2309,0 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1154,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1154,5 грн.
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При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 230,9 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 115,45 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –115,45 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2020 року.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни 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
рахунок оператора електронного майданчика, через який подається
заява на участь у приватизації. Не допускається сплата гарантійного
внеску шляхом внесення готівки на банківський рахунок оператора
електронного майданчика через касу відділення банку.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт на казначейські
рахунки в національній валюті за такими реквізитами:
Для перерахування реєстраційного внеску та проведення
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Р/р UA118201720355589002000163735
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 43015722
Призначення платежу: обов’язково вказати за який об’єкт надійшли кошти.
Для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
Р/р UA888201720355229002001163735
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 43015722
Призначення платежу: обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти.
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 за місцем розташування об’єкта з 9.00 до 14.00
за попередньою домовленістю.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях. Адреса: 65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106, тел. (048) 731-50-28,
телефон для довідок: (048) 731-40-43, (048) 731-72-62. 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. Адреса електронної
пошти: odesa@spfu.gov.ua.
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.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом Регіо
нального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях
від 03.03.2020 № 324.
Унікальний код, присвоєний об’єкта приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-09-000037-1.
Період між аукціоном:
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 – 23,09 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11,55 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик та з якими
адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта державної власності малої
приватизації, окремого майна – прохідної, що розташована
за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Буровиків,
6 та перебуває на балансі ТОВ «Полтавський
ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 31966932)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: прохідна.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Буровиків, 6.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо): одноповерхова господарська будівля –
окреме майно. Загальна площа: 48,6 м2. Елементи будівлі: фундамент – бетон, стіни та перегородки – цегла, перекриття – з/б плити,
покрівля – азбоцементні листи, підлога – бетон, лінолеум, вікна та
двері – металопластик, опалення пічне, водопостачання – від зовнішніх мереж, каналізація – від зовнішніх мереж, електрообладнання – від
зовнішніх мереж. Фактичний стан об’єкта – задовільний.
Функціональне використання та умови користування: об’єкт не
використовується за призначенням. Можливе подальше використання – покупець визначає самостійно.
Право власності: зареєстровано за Державою Україна в особі
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 07.10.2019 за № 33593472.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл.,
м. Полтава, вул. Буровиквів, 6.
Земельна ділянка під об’єктом: земельна ділянка загальною площею 4,6202 га, що розташована за адресою: м. Полтава, вул. Буровиків, 6 виділена ЗАТ «Полтавський ремонтно-механічний завод» на
підставі рішення Полтавської міської ради від 14 грудня 2010 року
«Про надання земельних ділянок, оформлення та продовження
права користування земельними ділянками». На даний час триває
процес розроблення технічної документації на земельну ділянку для
подальшого оформлення договору оренди земельної ділянки з ТОВ
«Полтавський ремонтно-механічний завод». Кадастровий номер
земельної ділянки не присвоєний. Обтяження прав на земельну ділянку не зареєстроване.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори оренди відсутні.
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Інформація про бал анс оу тр имувача (найм ен ув ання, його
місцезнаходження і контактні дані): ТОВ «Полтавський ремонтномеханічний завод» (код ЄДРПОУ 31966932), адреса: Полтавська обл.,
м. Полтава, вул. Буровиків, 6, а/с 459, тел. (0532) 66-94-85.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 30 березня 2020 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо
в проміжок 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 подання цінових
пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо 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 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 до ст. 22 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється на наявності не менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності малої приватизації,
окремого майна – прохідна, що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Буровиків, 6, 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, із змінами.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам,
передбаченим у ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
аукціону з умовами – 238 130,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 119 065,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 119 065,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
аукціону з умовами – 23 813,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11 906,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11 906,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта
нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу.
Покупець об’єкта державної власності малої приватизації окремого майна – прохідна, що розташована за адресою: Полтавська обл.,
м. Полтава, вул. Буровиків, 6, зобов’язаний забезпечити компенсацію
коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в
розмірі 1500,00 грн (одна тисяча п’ятсот грн 00 коп.) в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA448201720355599003000018853
Банк одержувача Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Рахунок №: UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця
Небесної Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
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: Полтавська обл., м. Полтава,
вул. Буровиків, 6.
ПІБ контактної особи на об’єкті: головний бухгалтер ТОВ «Полтавський ремонтно-механічний завод» – Майборода Світлана Павлівна,
тел. (0532) 66-94-85.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефон для довідок (0532) 50-06-12.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.
Адреса електронної пошти: poltava_sumy@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог
об’єктів»: http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.
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 Полтавській та Сумській областях від
28.02.2020 № 281.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2019-07-02-000008-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20
(двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2381,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1190,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1190,65 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку
https://prozorro.sale/, 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-etsprozorroprodazhi-cbd2.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна –
будівлі трансформаторної підстанції загальною площею
40,5 м2 за адресою: Рівненська область, Корецький р-н,
м. Корець, вул. Київська, 200 та перебуває на балансі
Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс»,
код за ЄДРПОУ 03760316
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт окремого майна – будівлі
трансформаторної підстанції загальною площею 40,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Рівненська область, Корецький р-н,
м. Корець, вул. Київська, 200.
Балансоутримувач: Корецьке ВАТ РТО «Агротехсервіс», код за
ЄДРПОУ 03760316
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 40,5 м2. Будівля розташована в периферійній
частині населеного пункту на території Корецького ВАТ РТО «Агротехсервіс» (колишня Корецька сільгосптехніка). Технічний стан конструктивних елементів будівлі – задовільний, оздоблення – просте
у задовільному стані.
Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, належить до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та ін. призначення: угіддя – землі промисловості. Земельна
ділянка не сформована (лист відділу у Корецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області від 25.01.2018
№ 32-17-026-11/110-18).
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 07 квітня 2020
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 з умовами – 57 245,00 грн (п’ятдесят
сім тисяч двісті сорок п’ять гривень 00 копійок) без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 5 724 грн (п’ять тисяч сімсот двадцять чотири гривні 50 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
зі зниженням стартової ціни – 28 622 грн (двадцять вісім тисяч
шістсот двадцять дві гривні 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 2 862 грн (дві тисячі вісімсот шістдесят дві гривні 25 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій – 28 622 грн (двадцять вісім тисяч
шістсот двадцять дві гривні 50 копійок).
Розмір гарантійного внеску – 2 862 грн (дві тисячі вісімсот шістдесят дві гривні 25 копійок).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні): розмір реєстраційного внеску становитиме
944 грн 60 коп., що становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2020 року.
Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта
в розмірі 20 % згідно з Податковим кодексом України, здійснюється
протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
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Умови продажу:
1. Відшкодування переможцем аукціону Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення
незалежної оцінки в сумі 3 500,00 грн (три тисячі п’ятсот гривень 00
копійок) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Період між аукціоном з умовами, 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
1. 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 та Житомирській областях, ЄДРПОУ
42956062;
Рахунок UA308201720355559003001141358 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок UA088201720355259003000141358 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF
UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE
UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунку: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF
UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE
UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунку: 8901487651
2. Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними
покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.
sale//info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. 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 та Житомирській
областях. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, тел. (0362) 2625-56, телефони 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 ФДМУ: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. 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
Умови продажу об’єкта приватизації затверджені наказом РВ
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях від 03.03.2020 № 147
(протокол № 6 від 02.03.2020 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-2019-04-09-000005-1.
Період між аукціоном:
Період між аукціоном з умовами, 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 – 572 грн (п’ятсот
сімдесят дві гривні 45 копійок);
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аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації –
286 грн (двісті вісімдесят шість гривень 23 копійки);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить 1 % (один відсоток) – 286 грн (двісті вісімдесят шість
гривень 23 копійки).
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
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації,
окремого майна – будівлі котельні за адресою:
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Ємільчине,
вул. Незалежності, 122В
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта приватизації: окреме майно – будівля
котельні.
Місцезнаходження об’єкта: 11201, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 122В.
Балансоутримувач: Олевське міжрайонне управління водного
господарства (код ЄДРПОУ 01033852) за адресою: 11050, Житомирська обл., Олевський р-н, смт Нові Білокоровичі, вул. Першотравнева, 38.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову цегляну будівлю загальною площею 187 м2. Фундамент бутовий, стіни
цегляні, покрівля – шифер, перекриття залізобетонні. За призначенням не використовується з 2003 року. Знаходиться на території
балансоутримувача Олевського міжрайонного управління водного
господарства.
Право державної власності зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці, наданій в постійне користування Ємільчинському управлінню водного господарства Ємільчинського району Житомирської
області з цільовим призначенням: для догляду за водними об’єктами,
на підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою від 25 грудня 2012 року, серія ЯЯ № 071193; кадастровий номер 1821755100:07:001:0020.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 31 березня 2020 року. Час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною 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 об’єкта 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 (зі змінами).
Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 64070,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 32035,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 32035,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 6407,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3203,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3203,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація
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 Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону
розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172, Код ЄДРПОУ 42956062
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.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування,
за інформацією звертатися до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях за адресою: 33028, Рівненська обл., м.Рівне, вул. 16 липня,
77. Для довідок звертатись до Управління забезпечення реалізації
повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, e-mail: korp_18@
spfu.gov.ua, веб-сайт: http://www.spfu.gov.ua. Відповідальна особа:
Вознюк Ірина Леонідівна.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-09-000023-2.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 20 (двадцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 640,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 320,35 грн;

аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 320,35 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.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого
майна – адміністративного приміщення загальною
площею 32,4 м2 за адресою: Харківська обл., Вовчанський
р-н, м. Вовчанськ, вул. Гагаріна, 9, балансоутримувач:
Головне управління статистики у Харківській області
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: адміністративне
приміщення загальною площею 32,4 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Гагаріна, 9.
Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 28, тел. (057) 706-26-16.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єкт приватизації – нежитлові адміністративні приміщення (2 кабінети 13,5 м2 та 15,9 м2 та кладова 3,0 м2)
загальною площею 32,4 м2 в нежитловій одноповерховій будівлі літ.
«А-1». Рік побудови – до 1917. Окремий вхід відсутній. Загальний технічний стан – задовільний, потребує ремонту. В приміщеннях опалення та енергопостачання відключені, водовідведення відсутнє.
Інформація про державну реєстрацію: зареєстровано, витяг з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.06.2018 реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1583564763216.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 09 квітня 2020 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).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
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.
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 без умов – 177,12 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % –
88,56 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 88,56 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 17,71 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50 % –
8,86 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8,86 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Код за ЄДРПОУ: 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
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відомості
приватизації

Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New
York, USA SWIFT – код: BNPAUS3N
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: в робочі дні за місцем
його розташування.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
61057, Україна, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи:
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. Контактна особа організатора аукціону,
яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, –
Шпортак Наталія Юріївна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної
пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Харківській, Донецькій та Луганській областях «Про затвердження
протоколу засідання аукціонної комісії» від 26.02.2020 № 00455.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-09-000017-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження 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 кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 1,8 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 0,9 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 0,9 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації – Єдиного майнового комплексу Державного
підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих
та автоматичних систем управління та умов процесу
перевезень на залізничному транспорті», код ЄДРПОУ
23460862, за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: Єдиний майновий комплекс Державного
підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих
та автоматичних систем управління та умов процесу
перевезень на залізничному транспорті».
Місцезнаходження об’єкта: 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 23460862.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.12.2018 –
9 осіб; станом на 31.12.2019 – 5 осіб.
Обсяг та номенклатура продукції: основним видом діяльності
Державного підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих
та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень
на залізничному транспорті» відповідно до Статуту є дослідження
й експериментальні розробки в галузі інших природних і технічних
наук (основний КВЕД – 72.19). Чистий дохід від реалізації продукції становить: 2016 рік – 1486,3 тис. грн, 2017 рік – 1654,1 тис. грн,
2018 рік – 2334,5 тис. грн, 2019 рік – 1688,6 тис. грн.
Основні показники господарської діяльності
за останні три роки та за останній звітній період
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Найменування показника
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

4,4
675,4
134,3
679,8
355,9
423,4
323,9

0,00
1016,2
72,1
1016,2
374,0
766,00
642,2

0,00
742,3
-7,4
742,3
336,1
507,7
406,2

0,00
237,1
-328,4
237,1
7,7
115,7
229,4

Інформація про об’єкт: у складі Єдиного майнового комплексу
Державного підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих
та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на
залізничному транспорті» відсутнє нерухоме майно.
Підприємство розміщується в орендованих приміщеннях згідно з
договором оренди нежитлового приміщення. Станом на 31.12.2019
на балансі підприємства обліковується 5064 (п’ять тисяч шістдесят
чотири) бланки («Сертифікатів, що підтверджують рівень знань у працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів»).
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка відсутня.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин:
викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне
середовище не здійснюються.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 09 квітня 2020 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 електронному аукціоні
з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електрон
ною 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 «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних
систем управління та умов процесу перевезень на залізничному
транспорті» 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
(зі змінами).
Покупець Єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем
управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті»
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повинен відповідати вимогам, передбаченим у 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 призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 237100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 118550,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 118550,00 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 23710,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 11855,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11855,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) покупець є правонаступником майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов’язків Державного
підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному
транспорті» відповідно до законодавства України (ч. 1 ст. 28 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна»);
2) недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним
органу протягом 6 місяців з дня переходу до нього права власності
на об’єкт;
3) погашення кредиторської заборгованості підприємства, в тому
числі: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом в
сумі, яка складеться на дату укладення договору купівлі-продажу
об’єкта, відповідно до офіційної інформації податкового органу та
Пенсійного фонду; іншої заборгованості – протягом 6 місяців з дня
підписання акта приймання-передачі;
4) протягом одного року з моменту підписання акта прийманняпередачі державного майна покупець зобов’язаний провести державну реєстрацію припинення юридичної особи – Державного підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних
систем управління та умов процесу перевезень на залізничному
транспорті», код ЄДРПОУ 23460862, за адресою: м. Харків, майдан
Фейєрбаха, 7 (Закон України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців»).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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;
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 Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Найменування юридичної особи – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській
областях
Код за ЄДРПОУ юридичної особи 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696 UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – код: KHABUA2K
Банк-посередник – BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT-код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – код:
KHABUA2K
Банк-посередник – BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch New
York , USA SWIFT-код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валюті проводиться за курсом Національного банку України на день сплати:
Payment for the purchased object in foreign currency According to
exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of the 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: ознайомитися з об’єктом
приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта –
Невмержицька О. М., тел. (057)700-75-60, адреса електронної пошти:
kharkiv@spfu.gov.ua.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.
Телефон для довідок (057) 700-75-60.
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 Харківській, Донецькій та Луганській
областях від 02.03.2020 № 00495.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі:
UA-AR-P-2018-11-02-000005-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2371,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1185,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1185,50 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 – окремого
майна – комплекс (передавальний радіоцентр)
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,
проспект Нахімова, 13, що обліковується на балансі
ДП «Маріупольський морський торговельний порт»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01125755)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: комплекс
(передавальний радіоцентр).
Місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, проспект
Нахімова, 13.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 87510,
Донецька область, м. Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б. 99.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єкт малої приватизації складається з:
Назва об’єкта
згідно з правовстановлюючими документами
Основна будівля з надбудовою,
прибудовою та майданчиками

Погріб
Мостіння
Основна будівля з майданчиками

Основна будівля
Вбиральня
Радіовежа
Радіовежа
Огорожа № 1 – 5

Літера

Інвентарний номер

А-1
А/н-3
а-1
а1
а2
Б/п
І
В-1
в1
в2
Д-1
Г-1
Е
Ж
№1
№2
№3
№4
№5

195018
1520189
1520191
1520192
1520193
1520194
1520195
195474
1520196
1520197
1520198
1520199
195479
1520200
195481
1520201
1520202
1520203
1520204

Загальна площа об’єкта приватизації – 159,1 м2.
Основна будівля з надбудовою, прибудовою та майданчиками (будівля радіоцентра) загальною площею 108,4 м2, рік побудови – 1950,
фундамент – бутовий камінь, стіни – цегла, покрівля залізна, перекриття дерев’яне, підлога дерев’яна; майданчики бетонні. Основна будівля
з майданчиками (сарай радіоцентра) загальною площею 30,0 м2, рік
побудови – 1950, фундамент бетонний, стіни цегла, покрівля залізна,
перекриття дерев’яне, підлога цементна; майданчики бетонні. Основна будівля літ. Д-1 загальною площею 20,7 м2, фундамент та стіни –
шлакоблок, покрівля залізна, перекриття дерев’яне, підлога цементна.
Замощення літ. І асфальтоване. Радіовежі 1950 року побудови, металеві. Вбиральня 1948 року, цегляна. Погріб 1990 року, копаний, стіни –
цегла, перекриття залізобетонне, підлога цементна.
Інформація про державну реєстрацію: реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна та дата реєстрації: № 66754014123,
15.05.2013.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: межі земельної ділянки під будівлею не сформовані, площа не визначена, правовстановлюючі документи не оформлювалися.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 08 квітня 2020 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).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
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.
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 без умов – 679 273,18 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 339 636,59 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 339 636,59 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 67 927,32 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 33 963,66 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 33 963,66 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
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відомості
приватизації

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New
York, USA SWIFT – код: BNPAUS3N
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: об’єкт розташований поза
межами основної території ДП «Маріупольський морський торговельний порт», доступ здійснюється безпосередньо з вулиці (просп. Нахімова). Телефон ДП «Маріупольський морський торговельний порт»
для узгодження доступу: +38 (0629) 40-86-34.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
61057, Україна Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи:
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. Контактна особа організатора аукціону, яка
є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Салій Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної
пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 28.02.2020
№ 00472.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-05-29-000004-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження
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 кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 6 792,73 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3 396,37 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 396,37 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – будівлі нежитлової за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Набережна, 7,
що обліковується на балансі ДП «Маріупольський
морський торговельний порт» (ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 01125755)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля нежитлова.
Місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Набережна, 7.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 87510,
Донецька область, м. Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б. 99.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт
Інформація про об’єкт: об’єкт малої приватизації складається з:
Назва об’єкта згідно з правовстановлюючими документами
Основна будівля
майданчик
майданчик
майданчик
паркан
замощення
склад
сарай

Літера
А-2
а1
а2
а3
№1
І
Б-1
В-1

Загальна площа об’єкта приватизації – 449,1 м2.
Двоповерхова будівля загальною площею 385,1 м2, рік побудови –
1945, фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття
дерев’яне, підлога дерев’яна/цегляна. Склад (рік побудови – 1971)
площею 52,5 м2: фундамент – бетон, стіни – шлакоблок, підлога заасфальтована. Сарай (рік побудови – 1975) площею 11,5 м2: будівля без
фундаменту, стіни металеві. Майданчики бетонні, замощення асфальтоване, паркан шлакоблочний. Технічний стан будівель незадовільний:
дахи протікають, фундаменти місцями мають тріщини, мережі водопостачання, каналізації та теплопостачання перебувають без експлуатації
понад 20 років, внаслідок чого наявні пориви та внутрішня корозія.
На сьогодні балансоутримувачем не використовується.
Будівля знаходиться на земельній ділянці, яка використовується
ПАТ МК «Азовсталь», територія огороджена парканом, доступ до
об’єкта здійснюється через контрольно-перепускний пункт ПАТ МК
«Азовсталь».
Інформація про державну реєстрацію: реєстраційний номер об’єкта
нерухомого майна та дата реєстрації: № 30568814123, 26.03.2013.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: межі земельної ділянки під будівлею не сформовані, площа не визначена, правовстановлюючі документи не оформлювалися.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 08 квітня 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою
відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для
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продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
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.
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 без умов – 665 461,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 332 730,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 332 730,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 66 546,10 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 33 273,05 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 33 273,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New
York, USA SWIFT – код: BNPAUS3N
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: доступ до будівлі здійснюється у робочий час з 8.00 до 17.00 через контрольно-перепускний
пункт ПАТ МК «Азовсталь».
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
61057, Україна, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи:
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. Контактна особа організатора аукціону, яка
є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Салій Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної
пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 28.02.2020
№ 00475.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-07-09-000003-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження
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 кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 6 654,61 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3 327,31 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 327,31 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівлі, будинку шипчандлерського пункту
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,
проспект Луніна, 99, що обліковується на балансі
ДП «Маріупольський морський торговельний порт»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01125755)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля, будинок
шипчандлерського пункту.
Місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, проспект
Луніна, 99.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 87510,
Донецька область, м. Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б. 99.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля з прибудовою та
майданчиком (ґанком) загальною площею 195,3 м2, фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття та підлога дерев’яні.
За інформацією балансоутримувача – технічний стан будівлі аварійний (тріщини в стінах, руйнування карнизів, розтріскування віконних
та дверних блоків та ін.).
На сьогодні балансоутримувачем не використовується.
Доступ до будівлі здійснюється через контрольно-перепускні
пункти ДП «Маріупольський морський торговельний порт».
Інформація про державну реєстрацію: реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна та дата реєстрації: № 894995814123, від
31.03.2016.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: реєстрація земельної ділянки
із присвоєнням кадастрового номера не проводилась.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 08 квітня 2020 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).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
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.
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 без умов – 190 880,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 95 440,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 95 440,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 19 088,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 9 544,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 544,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New
York, USA SWIFT – код: BNPAUS3N
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: доступ до будівлі здійснюється у робочий час з 8.00 до 17.00 через контрольно-перепускні
пункти ДП «Маріупольський морський торговельний порт» з
обов’язковим оформленням перепусток згідно з діючою на підприємстві процедурою. Телефон для узгодження процедури доступу:
+38 (0629) 40-86-34.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
61057, Україна, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи:
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. Контактна особа організатора аукціону, яка
є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Салій Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної
пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 28.02.2020 № 00473.
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відомості
приватизації

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-07-08-000017-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження 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 кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 1 908,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 954,40 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 954,40 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації –
окремого майна – будівля нежитлова за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ласкова П. А.,
2А, що обліковується на балансі ДП «Маріупольський
морський торговельний порт» (ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 01125755)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля нежитлова.
Місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ласкова П. А., 2А.
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 87510,
Донецька область, м. Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, б. 99.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єкт приватизації являє собою нежитлову будівлю (колишня градуїровочна майстерня) з тамбуром та майданчиком. Нежитлова будівля – одноповерхова, загальною площею
167,0 м2, рік побудови – 1978, фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – руберойд, перекриття – залізобетон. За інформацією ба
лансоутримувача – технічний стан будівлі незадовільний (тріщини в
стінах та фундаменті, вікна і двері дерев’яні, внаслідок тривалої експлуатації повністю згнили, дощата підлога має прогини та осідання,
дах протікає, мережі водопостачання, каналізації та теплопостачання
перебувають без експлуатації понад 20 років, внаслідок чого наявні
пориви та внутрішня корозія).
На сьогодні балансоутримувачем не використовується.
Будівля розташована на земельній ділянці, яка використовується ТОВ «Азовснаб», територія огороджена парканом, доступ
до будівлі здійснюється через контрольно-перепускний пункт ТОВ
«Азовснаб».
Інформація про державну реєстрацію: реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна та дата реєстрації: № 30459314123 від
15.03.2013.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: межі земельної ділянки під будівлею не сформовані, площа не визначена, правовстановлюючі документи не оформлювалися.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 08 квітня 2020 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).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами,
аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних
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.
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 без умов – 124 022,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 62 011,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 62 011,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 12 402,20 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6 201,10 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 201,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
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в іноземній валюті:
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») – 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT – код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК») 020061151200138 07205696
UKRSIBBANK ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE SWIFT – КОД:
KHABUA2K
Банк – посередник – BNPPARIBAS U.S.A. – New York Branch New
York, USA SWIFT – код: BNPAUS3N
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: доступ до будівлі здійснюється у робочий час з 8.00 до 17.00 через контрольно-перепускний
пункт ТОВ «Азовснаб».
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях,
61057, Україна Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1,
адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи:
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. Контактна особа організатора аукціону, яка
є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Салій Оксана Олександрівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електронної
пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 28.02.2020 № 00474.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-07-08-000019-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням
стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження 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 кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 1 240,22 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 620,11 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 620,11 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого
майна – пункт по переробці сільськогосподарської
продукції загальною площею 447,9 м2 за адресою:
Харківська обл., Харківський р-н, смт Коротич,
вул. Низова, 76
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: пункт по переробці
сільськогосподарської продукції загальною площею
447,9 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Харківський р-н, смт Коротич, вул. Низова, 76.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5»,
код за ЄДРПОУ 05471230, місцезнаходження: c. Подвірки, Дергачівський район, Харківська область, 62371.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля по переробці сільськогосподарської продукції розміром 45,4 х11,15 м. Рік побудови –
1989. Усередині будівля розподілена на приміщення. Фундамент
залізобетонний, тріщини у цокольній частині будівлі; покриття – зазори і щілини між дошками настилу, прогин балок і настилів; стіни
та перегородки – силікатна цегла; покрівля двосхила – протікання і
просвіти в окремих місцях, відставання і тріщини гребеневих плит,
відрив листів на площі покрівлі до 10 %. Віконні рами, коробка і підвіконна дошка повністю уражені гнилизною і жучком, дверні полотна
розхитані та пошкоджені. Необхідна повна заміна системи електрообладнання, водопроводу та опалення.
Доступ до об’єкта вільний, земельна ділянка не має огородження.
Під’їзд здійснюється по ґрунтовій дорозі. Навколишня забудова відсутня, поруч розташований пітомник по вирощуванню рослин.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт
нерухомості зареєстровано за Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України – Витяг з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.06.2019,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 185247993.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка під об’єктом
окремо не виділена. Об’єкт приватизації розташований на земельній
ділянці площею 0,96, яка, відповідно до Акта на право постійного користування землею (серія Б № 046220), видана Державному підприємству «Харківська ТЕЦ-5» для підсобного господарства.
2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 09 квітня 2020 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).
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання
на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних 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.

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 – 283 000,00,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 141 500,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 141 500,00 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 – 28 300,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 14 150,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 14 150,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу.
Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної
діяльності, залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації окремого майна – пункт по переробці сільськогосподарської
продукції загальною площею 447,9 м2 за адресою: Харківська обл.,
Харківський р-н, смт Коротич, вул. Низова, 76, у розмірі 4000,00 грн
(чотири тисячі гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо
дження 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:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за
ЄДРПОУ 43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138,
UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT – код:
KHABUA2K
Банк – посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New
York, USA.
SWIFT– код: BNPAUS3N
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 16.00
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Харківський р-н, смт Коротич, вул. Низова, 76.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: 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.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Алейник Наталія Валеріївна,
тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 02.03.2020
№ 00494.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-09-18-000010-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30
(тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 2 830,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 415,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 415,00 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення продажу на електронному аукціоні
без умов об’єкта малої приватизації – Будівлі вузла
зв’язку з будівлями та спорудами, який розташований
за адресою: Херсонська область, с. Брилівка,
вул. Першотравнева, буд. 58
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: Будівля вузла зв’язку
з будівлями та спорудами.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, с. Брилівка,
вул. Першотравнева, буд. 58.
Найм ен ув ання бал анс оу тр имувача: Управління ПівнічноКримського каналу (код ЄДРПОУ 01034656).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 74988,
Херсонська область, м. Нова Каховка м. Таврійськ, вул. Незалежності,
11. Контактні дані: тел. (05549) 7-28-80, факс: (05549) 7-35-34.
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відомості
приватизації

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
До складу об’єкта входять: будівля вузла зв’язку (літ. А), підвал
(літ. А), вхід до підвалу (літ. а), ґанок (літ. а1, а2), будівля майстерні
(літ. Б), бокси (літ. В), туалет (літ. Г), вимощення (1), хвіртка, ворота
(1, 2), огорожа (3, 4). Будівлі, що входять до складу об’єкта приватизації, на теперішній час не використовуються. Будівля вузла зв’язку
може бути використана для конторських та адміністративних цілей,
бокси – для розміщення автотранспорту, будівля майстерні – для
розміщення майстерень, або використовуватися як складське приміщення. Право власності зареєстровано 02.09.2016, номер запису
про право власності 16248249.
Об’єкт розташований на земельній ділянці: 0,2215 га, кадастровий номер земельної ділянки: 6525055300:01:001:0153. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.07.2017
номер НВ-65-02910462017.
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій.
Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта приватизації, відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 09.04.2020. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (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».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни 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: огляд об’єкта можна здійснити 25.03.2020 о 12.00 за місцем його розташування: Херсонська
область, с-ще Брилівка, вул. Першотравнева, буд. 58.
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються
об’єкта, потенційним покупцям необхідно в письмовій формі звернутися до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за
адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати
проведення аукціону. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail:
prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – Будівля вузла зв’язку з будівлями та спорудами, розташованого за адресою: Херсонська область, с. Брилівка, вул. Першотравнева, буд. 58,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – Будівля
вузла зв’язку з будівлями та спорудами, розташованого за адресою:
Херсонська область, с. Брилівка, вул. Першотравнева, буд. 58, повинен відповідати вимогам, передбаченим у 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 призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні без
умов: 111 417,43 грн (сто одинадцять тисяч чотириста сімнадцять
гривень 43 копійки).
Розмір гарантійного внеску: 11 141,74 грн (одинадцять тисяч
сто сорок одна гривня 74 копійки).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 55 708,72 грн (п’ятдесят п’ять тисяч
сімсот вісім гривень 72 копійки).
Розмір гарантійного внеску: 5 570,87 грн (п’ять тисяч п’ятсот
сімдесят гривень 87 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 55 708,72 грн (п’ятдесят п’ять тисяч сімсот
вісім гривень 72 копійки).
Розмір гарантійного внеску: 5 570,87 грн (п’ять тисяч п’ятсот
сімдесят гривень 87 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок
чотири гривні 60 копійок).
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни 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 рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Умови продажу: аукціон без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000,
тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з
8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, субота та неділя – вихідний;
веб-сайт: www.spfu.gov.ua;
контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта: Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail:
prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа Управління Північно-Кримського каналу, яка є
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Пишна
Світлана Георгіївна, тел.: (05549) 7-28-80.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
в національній валюті:
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
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2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)»
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від
03.03.2020 № 131 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної
комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності – «Будівля вузла зв’язку з будівлями та спорудами».
Унікальний код об’єкта:
UA-AR-P-2020-01-09-000046-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних
днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення
про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 1 114,17 грн (одна тисяча
сто чотирнадцять гривень 17 копійок).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни:
557,09 грн (п’ятсот п’ятдесят сім гривень 09 копійок).
Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 557,09 грн (п’ятсот
п’ятдесят сім гривень 09 копійок).
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
про проведення продажу на електронному аукціоні
без умов об’єкта малої приватизації – Будівлі вузла
зв’язку з будівлями та спорудами, який розташований
за адресою: Херсонська область, смт Каланчак,
вул. Українська, буд. 4б
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: Будівля вузла зв’язку
з будівлями та спорудами.
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, смт Каланчак,
вул. Українська, буд. 4б.
Найм ен ув ання бал анс оу тр имувача: Управління ПівнічноКримського каналу (код ЄДРПОУ 01034656).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 74988,
Херсонська область, м. Нова Каховка м. Таврійськ, вул. Незалежності,
11. Контактні дані: тел. (05549) 7-28-80, факс: (05549) 7-35-34.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт.
До складу об’єкта входять: будівля вузла зв’язку (літ. А), ґанок (літ.
а1, а), будівля складу (літ. Б), туалет (літ. В), вимощення (1), хвіртка
№ 1, ворота № 2, огорожа № 3, 4.
Будівля вузла зв’язку може бути використана для конторських та
адміністративних цілей, будівля складу – для розміщення майстерні або як складське приміщення. Право власності зареєстровано
16.09.2016, номер запису про право власності16522260.
Об’єкт розташований на земельній ділянці: 0,1773 га, кадастровий номер земельної ділянки: 6523255100:01:001:0478. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 22.12.2016
НВ-65-02337032016.
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації інших технічних засобів.
Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його частин, які входять до складу об’єкта приватизації, не укладалися.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 07.04.2020. Час проведення аукціону визначається електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (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».
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни 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 електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити 20.03.2020 о 12.00 за місцем його розташування: Херсонська
область, смт Каланчак, вул. Українська, буд. 4б.
Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються
об’єкта, потенційним покупцям необхідно в письмовій формі звернутися до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за
адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати
проведення аукціону. Телефон для довідок (0552) 22-44-44; e-mail:
prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна –
Будівля вузла зв’язку з будівлями та спорудами, розташованого за
адресою: Херсонська область, смт Каланчак, вул. Українська, буд.4б,

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – Будівля
вузла зв’язку з будівлями та спорудами, розташованого за адресою:
Херсонська область, смт Каланчак, вул. Українська, буд.4б, повинен
відповідати вимогам, передбаченим у 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 призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні
без умов: 33 051,23 грн (тридцять три тисячі п’ятдесят одна гривня
23 копійки).
Розмір гарантійного внеску: 3 305,12 грн (три тисячі триста
п’ять гривень 12 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 16 525,62 грн (шістнадцять тисяч п’ятсот
двадцять п’ять гривень 62 копійки).
Розмір гарантійного внеску: 1 652,56 грн (одна тисяча шістсот
п’ятдесят дві гривні 56 копійок).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 16 525,62 грн (шістнадцять тисяч п’ятсот двадцять п’ять гривень 62 копійки).
Розмір гарантійного внеску: 1 652,56 грн (одна тисяча шістсот
п’ятдесят дві гривні 56 копійок).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок
чотири гривні 60 копійок).
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість
у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь
у приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного
внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни 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 рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення
готівки на банківський рахунок оператора електронного майданчика
через касу відділення банку.
Умови продажу: аукціон без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі, м. Херсон, пр. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000,
тел. (0552) 22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з
8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, субота та неділя – вихідний;
веб-сайт: www.spfu.gov.ua;
контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта: Тищенко Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail:
prodaga_65@spfu.gov.ua;
контактна особа Управління Північно-Кримського каналу, яка є
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Пишна
Світлана Георгіївна, тел.: (05549) 7-28-80.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
в національній валюті:
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок № UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону
протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, проспект Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)»
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від
03.03.2020 № 132 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної
комісії та умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності – Будівля вузла зв’язку з будівлями та спорудами.
Унікальний код об’єкта:
UA-AR-P-2020-01-09-000043-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням
стартової ціни, аукціоном за методом покрокового зниження
ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 28 календарних
днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення
про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні без умов: 330,51 грн (триста тридцять гривень 51 копійка).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни:
165,26 грн (сто шістдесят п’ять гривень 26 копійок).
Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 165,26грн (сто шістдесят
п’ять гривень 26 копійок).
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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відомості
приватизації

фонд державного майна України повідомляє
Переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році, затверджені наказом Фонду
від 28.12.2019 № 1574 (оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»)

Увага! Публікуються змінені переліки об’єктів, затверджені наказом Фонду від 28.02.2020 № 367.
ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих,
що передані в оренду, які підлягають приватизації в 2020 році
Наказ Фонду, яким об'єкт включено
до переліку об'єктів, що підлягають приватизації
(назва, дата, номер)
Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
25896374 Єдиний майновий комплекс
Київська обл., м. Обухів,
Регіональне відділення Фонду дер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про задержавного підприємства «Обу- вул. Малишка, 54
жавного майна України по Київській, твердження переліків об’єктів малої приватизації,
хівське будівельно-монтажне
Черкаській та Чернігівській областях що підлягають приватизації в 2020 році»
управління»
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
32778065 Єдиний майновий комплекс
Миколаївська обл., Казанків- Регіональне відділення Фонду дер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про задержавного підприємства «Воло- ський р-н, с. Володимирівка, жавного майна України по Одеській твердження переліків об’єктів малої приватизації,
димирське»
вул. Марії Павлової, 36
та Миколаївській областях
що підлягають приватизації в 2020 році»
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
01388199 Єдиний майновий комплекс дерм.Київ, вул. Ремонтна, 12 Регіональне відділення Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про зажавного підприємства «Спеціалізопо м. Києву
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
ваний будівельно-монтажнй поїзд
що підлягають приватизації в 2020 році»
по зв’язку № 853»
Апарат Фонду
00205104 Державне підприємство «Черм. Черкаси, вул. Чигирин- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про закаський державний завод хіміч- ська, 21
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
них реактивів»
що підлягають приватизації в 2020 році»
33749517 Державне підприємство «Центр м. Київ, вул. Митрополита Міністерство енергетики та захисту Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про заеколого-експертної аналітики»
Василя Липківського, 35
довкілля України
твердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
14314601 Єдиний майновий комплекс дер- м. Львів, вул. АнтоноАпарат Фонду
Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 «Про внесення
жавного підприємства «Науково- вича, 90
змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
дослідний інститут приймальних
затвердження переліків об’єктів малої приватизаелектронно-променевих трубок
ції, що підлягають приватизації в 2020 році»
«Еротрон»
00952485 Єдиний майновий комплекс
Хмельницька обл., Дунає- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 «Про внесення
державного підприємства
вецький район, смт Дунаївзмін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
«Дунаєвецький комбінат хлібо- ці, вул. Лермонтова, 1
затвердження переліків об’єктів малої приватизапродуктів»
ції, що підлягають приватизації в 2020 році»
05513715 Єдиний майновий комплекс
м. Івано-Франківськ, с. Ми- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 24.01.2020 № 141 «Про внесення
державного підприємства
китинці, вул. Юності, 2В
змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
«Івано-Франківський комбінат
затвердження переліків об’єктів малої приватизації,
хлібопродуктів»
що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

02497938

Єдиний майновий комплекс дер м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєв- Міністерство розвитку громад та
жавного підприємства «Південно- ської дивізії, 1-А
територій України
українське державне виробниче
підприємство по інженерним розвідуванням для будівництва»

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про внесення
змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
затвердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

02497980

Єдиний майновий комплекс
м. Харків, вул. Космічдержавного підприємства Укра- на, 21-А
їнський державний проектний
інститут «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ»

Міністерство розвитку громад та
територій України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про внесення
змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
затвердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

02497789

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Дніпропетровський державний
проектний інститут житлового
і цивільного будівництва «ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ»

Міністерство розвитку громад та
територій України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про внесення
змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
затвердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29

ПЕРЕЛІК
окремого майна, що підлягає приватизації в 2020 році
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
римувача або зберігача, Орган управління
переліку об’єктів, що підлягають прикод за ЄДРПОУ
ватизації (назва, дата, номер)
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
Приміщення № 14 в будівлі критої стоянки літ.
Вінницька обл., ТульПрАТ «Тульчинське АТП Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
В1 площею 55,2 кв. м, яке не увійшло до статут- чинський р-н, м. Туль- 10557», код за ЄДРПОУ лення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
ного капіталу ВАТ «Тульчинське АТП 10557», код чин, вул. Леонтовича
05460953
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 05460953
Миколи, 61
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Будівля лазні літ. «А» загальною площею
Вінницька обл.,
Відсутній
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
114,0 кв. м, яка не увійшла до статутного капіта- Могилів-Подільський
лення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
лу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ 00414247
р-н, с. Козлів, вул. Пеницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають приремоги, 37
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Будівля будинку побуту літ. «А» загальною пло- Вінницька обл., КозяСТОВ «Пляхівське», код Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 111,1 кв. м з ганком, яка не увійшла до
тинський р-н, с. Пляхо- за ЄДРПОУ 00448195
лення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
статутного капіталу КСП «Пляхівське», код за
ва, вул. Подільська, 7а
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 00448195
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Будівля млина загальною площею 80,2 кв. м,
Вінницька обл., Гайсин- ФГ «Людмила-Вінко»,
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшла до статутного капіталу КСП «Поді- ський р-н, с. Бубнівка, код за ЄДРПОУ
лення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
лля», код за ЄДРПОУ 00448150
вул. Першотравне35711815
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають прива, 82А
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Погріб загальною площею 50,4 кв. м, що не увій- Вінницька обл., Гайсин- ФГ «Людмила-Вінко»,
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
шов до статутного капіталу КСП «Поділля», код ський р-н, с. Бубнівка, код за ЄДРПОУ
лення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
за ЄДРПОУ 00448150
вул. Першотравне35711815
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають прива, 84А
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Будівля лазні літ. А, тамбур літ. А1, прибудова літ Вінницька обл., м. Бар,
Відсутній
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
А2 загальною площею 135,9 кв. м, що не увійшла вул. Героїв Чорнобилення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
до статутного капіталу ВАТ «Барський цукровий ля, 10
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають призавод», код за ЄДРПОУ 00371914
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Будівля лазні загальною площею 153,1 кв. м,
Вінницька обл.,
Відсутній
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ви- Мурованолення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
щеольчедаївський цукровий завод», код за
куриловецький р-н,
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 00371593
с. Вищеольчедаїв,
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
вул. Урожайна, 3
Будівля колишнього клубу з антресоллю, підва- Вінницька обл., КозяВідсутній
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
лом п/А загальною площею 410,9 кв. м, ганком, тинський р-н, с. Іванківлення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
прибудовами а, а1, яка не увійшла до статутного ці, вул. Шевченка Т., 29
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають прикапіталу СВАТ «Обрій», код за ЄДРПОУ 03058840
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Будівля лазні загальною площею 104,2 кв. м,
Вінницька обл., НеВідсутній
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Сит- мирівський р-н, смт
лення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
ковецький цукровий завод», код за ЄДРПОУ
Ситківці, вул. Манницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають при00371765
дролька, 27
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Приміщення їдальні площею 308,8 кв. м, що не Вінницька обл., м. Ям- ПрАТ «АгропереробРегіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
увійшло до статутного капіталу ВАТ «Ямпільський піль, вул. Сонячна, 6
ник», код за ЄДРПОУ
лення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
консервний завод», код за ЄДРПОУ 00374025
00374025
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають приницькій областях
ватизації в 2020 році»
Виробнича будівля складу № 1 літ.А загальною Вінницька обл., Шарго- Вінницька філія ПАТ
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 94,0 кв. м
родський р-н, с. Рахни «Укртелеком», код за
лення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
Лісові, вул. МакаренЄДРПОУ 01182204
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають прика, 32-А
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Мережа господарсько-побутової каналізації ви- Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
робничого майданчика, інв. № 3262, 1985 р. в. пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за лення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають приська, 103
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Повітроводи АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в.
Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за лення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають приська, 103
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Колектор вузла очисних споруд господарчої та
Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
побутової води, інв. № 3197, 1985 р. в.
пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за лення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають приська, 103
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Напірний трубопровід незабруднених виробни- Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
чих стічних вод з ставків-накопичувачів на ставки пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за лення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
біохімочистки, інв. № 3185, 1985 р. в.
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають приська, 103
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Напірний трубопровід 1407 виробничих стічВінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
них вод на ставки- накопичувачі, інв. № 3184,
пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за лення онду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
1985 р. в.
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ницькій та Хмель- малої приватизації, що підлягають приська, 103
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Напірний трубопровід питної води на вузол біо- Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
хімочистки В-15, інв. № 3157, 1985 р. в.
пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за лення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають приська, 103
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Напірний трубопровід скиду очисних вод в аку- Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відді- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
мулюючі ставки К 1-14Б, інв. № 3182, 1985 р. в. пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за лення Фонду по Він «Про затвердження переліків об’єктів
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ницькій та Хмельмалої приватизації, що підлягають приська, 103
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

№ 12 (1292)

Продовження таблиці
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Гаражі літ «Б» загальною площею 59,9 кв. м з
оглядовими ямами літ. «б», «б1»

Вінницька обл, Барський р-н, м. Бар,
вул. Кривоноса 66-А,
гараж 2, 3
Гараж загальною площею 20,2 кв. м
Вінницька обл., м. Він
ниця, вул. Чехова, 1а,
ТВГ «Авіатор», гараж
280 (303)
Нежитлові приміщення на 3 поверсі в будівлі літ. Вінницька обл., БарА загальною площею 204,28 кв. м, у т.ч.: примі- ський р-н, м. Бар,
щення № 3-№ 12, 34 % коридору «ІІІ», 34 % ко- майдан Святого Микоридору «ІV», 50 % туалету «V», 50 % умивальника лая, 20
«VІ», 34 % коридору «VІІ», 1/3 сходової клітини
«І», 1/3 сходової клітини «ІІ»
Будівля їдальні літ. «№ 1» загальною площею
Вінницька обл., м. Він
746,2 кв. м з ганком
ниця, вул. Промислова, 7а

Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
римувача або зберігача, Орган управління
переліку об’єктів, що підлягають прикод за ЄДРПОУ
ватизації (назва, дата, номер)
Північний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Північний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Північний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код за ЄДРПОУ
03449841

Регіональне відділення Фонду по Він
ницькій та Хмельницькій областях
Вінницька обл., м. Він ПАТ «Південьзахідшлях- Регіональне віддіниця, вул. Промисбуд», код за ЄДРПОУ
лення Фонду по Він
лова, 7а
03449841
ницькій та Хмельницькій областях
Вінницька обл., Оратів- Оратівська селищна рада Регіональне віддіський р-н, с. Угарове, Оратівського району Він лення Фонду по
вул. Молодіжна, 46а
ницької області, код за Вінницькій області
ЄДРПОУ 04327985

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Будівля лікувально-профілактичного пункту літ.
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«№ 51» загальною площею 739,6 кв. м, з при«Про затвердження переліків об’єктів
будовою та ганком
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Будівля їдальні літ. «А», загальною площею
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
205,3 кв. м
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлове приміщення – приміщення пункту
Хмельницька обл., Кра- Державна установа
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
сигналізаційних прогнозів загальною площею
силівський р-н, с. Кре- «Хмельницька обласна
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
86,9 кв. м
менчуки, вул. Ценфітосанітарна лаборабезпечності харчо- малої приватизації, що підлягають притральна
торія», код за ЄДРПОУ
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
38481895
хисту споживачів
Нежитлове приміщення – бокс-гараж загальною Хмельницька обл.,
Державна установа
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 33,5 кв. м
Летичівський р-н, смт «Хмельницька обласна
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
Летичів, вул. Ю.Савіць- фітосанітарна лаборабезпечності харчо- малої приватизації, що підлягають прикого, 16/4
торія», код за ЄДРПОУ
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
38481895
хисту споживачів
Гараж загальною площею 20,3 кв. м
Хмельницька обл.,
Державна установа
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Теофіпольський р-н,
«Хмельницька обласна
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
смт Теофіполь, вул. Не- фітосанітарна лаборабезпечності харчо- малої приватизації, що підлягають прибесної Сотні, 27
торія», код за ЄДРПОУ
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
38481895
хисту споживачів
Гараж загальною площею 19,0 кв. м
Хмельницька обл., Яр- Державна установа
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
молинецький р-н, смт «Хмельницька обласна
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
Ярмолинці, вул. Шев- фітосанітарна лаборабезпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приченка, 2, гараж 2
торія», код за ЄДРПОУ
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
38481895
хисту споживачів
Гаражі загальною площею 87,3 кв. м
Хмельницька обл.,
Регіональний офіс
Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Хмельницький,
водних ресурсів у Хмель- водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
вул. Я.Мудрого, 11
ницькій області, код за України
малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 05446893
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля загальною площею
Хмельницька обл., Де- Головне територіальне Міністерство юсти- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
687,4 кв. м
ражнянський р-н, м. Де- управління юстиції у
ції України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ражня, вул. Миру, 89
Хмельницькій області,
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
код за ЄДРПОУ 34838822
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (разом з приДніпропетровська обл., ВАТ «Баглійське», код за Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
будовами літ. А1-1, А2-1) загальною площею
Дніпровський р-н,
ЄДРПОУ 00488763
ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
115,9 кв. м
с. Степове, вул. ВесДніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приняна, 4а
Запорізькій та Кіро- ватизації в 2020 році»
воградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля заправного
пункту) площею 13,0 кв. м

Дніпропетровська обл., ПрАТ «Північний
м. Кривий Ріг, вул. Чер- ГЗК», код за ЄДРПОУ
касова, 85Д
00191023

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях

Будівля клубу загальною площею 757,5 кв. м

Дніпропетровська обл., АТ «Дніпровська теплое- Міністерство енерм. Кам’янське, вул. За- лектроцентраль», код за гетики та захисту
водська, 2
ЄДРПОУ 00130820
довкілля України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. А-1 (у складі: прибудови Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне відліт. А1-1, А2-1, а-1, вхід в підвал літ. а1-1, ганок м. Кам’янське, вул. Со- лургійний комбінат», код ділення Фонду по
літ. а) загальною площею 388,0 кв. м
борна, 16а
за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. А-1 з підвалом літ. під
А-1, прибудови літ. а-1, а1-1, ганки літ. а, а1,
загальною площею 189,6 кв. м, навіс літ. Б

Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне відм. Кам’янське, вул. Ко- лургійний комбінат», код ділення Фонду по
валенка, 4
за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею
423,8 кв. м, з підпірною стінкою № 1, ганком
№ 2, тротуаром І

Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне відм. Кам’янське, вул. Со- лургійний комбінат», код ділення Фонду по
борна, 5
за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Нежитлова будівля літ. А-1 площею 178,5 кв. м,
у складі: прибудова літ. а-1, ганок літ. а, склад
літ. Б

Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне відм. Кам’янське, Прохід- лургійний комбінат», код ділення Фонду по
ний тупик, 6
за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж ДК (склад) літ. Б-1 загальною площею
98,2 кв.м

Дніпропетровська обл., ПАТ «Інтерпайп Нижм. Дніпро, просп. Кал- ньодніпровський трубонишевського Петра, 27к прокатний завод», код за
ЄДРПОУ 05393116

Регіональне відділення по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж шлакоблочний А-1, загальною площею
48,3 кв. м

Дніпропетровська
обл., смт Царичанка,
вул. 14-ї Гвардійської
Дивізії, 8

Головне управління
статистики у Дніпропетровській обл., код за
ЄДРПОУ 02359946

Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж на дві машини загальною площею
51,03 кв. м

Дніпропетровська обл.,
Томаківський р-н, смт
Томаківка, вул. Незалежна, 1

Управління Державної
Державна казнаказначейської служби
чейська служба
України у Томаківському України
районі Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
36729802

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж загальною площею 33,7 кв. м

Дніпропетровська
обл., м. Кривий
Ріг, вул. СвятоМиколаївська, 43, гараж
2, 50000

Управління Державної
Державна казнаказначейської служби
чейська служба
України у Криворізькому України
районі Дніпропетровської
області, код за ЄДРПОУ
38032070

Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля лікарні літ. А-1 загальною площею
87,4 кв. м

Дніпропетровська обл., Криворізька міжрайонна
м. Кривий Ріг, вул. По- державна лабораторія
лєнова, 54
Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, код за
ЄДРПОУ 25001041

Технічна будівля ПРЦ літ. А, загальною площею
120,2 кв. м

Запорізька обл., ЗаПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
порізький р-н, смт
за ЄДРПОУ 21560766
Кушугум, вул. Історична
(вул. Комсомольська), 11

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Технічна будівля ПРЦ літ. К, загальною площею
41,9 кв. м

Запорізька обл., ЗаПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
порізький р-н, смт
за ЄДРПОУ 21560766
Кушугум, вул. Історична
(вул. Комсомольська), 11

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Склад ПММ, літ. М, загальною площею
19,7 кв. м

Запорізька обл., ЗаПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
порізький р-н, смт
за ЄДРПОУ 21560766
Кушугум, вул. Історична
(вул. Комсомольська), 11

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
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приватизації

Продовження таблиці
Назва балансоут
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
римувача або зберігача, Орган управління
код за ЄДРПОУ
Свинарник на 300 місць, літ. Д, Ж, загальною пло- Запорізька обл., Поло- ТОВ «Гірничодобувна
Регіональне відщею 612,2 кв. м; відстійники первинні: № 2 плогівський р-н, м. Пологи, компанія «МІНЕРАЛ», код ділення Фонду по
щею 22,9 кв. м; № 3 площею 22,9 кв. м; жолоб № 5 вул. Кар’єрна, 28
за ЄДРПОУ 00191253
Дніпропетровській,
площею 93,2 м. п.; паркан № 4 площею 76,8 кв. м;
Запорізькій та
станція насосної артсвердловини площею
Кіровоградській
22,4 кв. м; дробарка «Волгарь», інв. № 457012;
областях
дробарка «Волгарь», інв. № 457014; шафа платтєва
з антресоллю, нв. № 700390; шафа платтєва з
антресоллю, інв. № 700391; пересувна підстанція ПКТП, інв. № 400632; трактор МТЗ-572, інв.
№ 400672; трансформатор МТЗ-80, інв. № 400698
Котельня з підвалом та тамбуром, літ. К, к, К11, Запорізька обл., Поло- ТОВ «Гірничодобувна
Регіональне відК12, площею 608,9 кв. м; слюсарна майстерня, гівський р-н, м. Пологи, компанія «МІНЕРАЛ», код ділення Фонду по
літ К6, площею 74,5 кв. м; зварювальний цех, літ. вул. Кар’єрна, 28
за ЄДРПОУ 00191253
Дніпропетровській,
К7, площею 36,9 кв. м; склад, літ. К8, площею
Запорізькій та
20,0 кв. м; гараж літ. К9, площею 55,3 кв. м; диКіровоградській
мова труба, літ. К15; майданчик котельної І
областях
Нежитлове приміщення № 7 основної частини
Запорізька обл., м. Бер- ПрАТ «ЗАВОД «ПРИРегіональне відліт. А IV НЖ загальною площею 1 712,3 кв. м
дянськ, вул. Туристична ЛИВ», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду по
(вул. Єгорова), 2а
14311459
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
Підвал (склад) літ. В, загальною площею
Запорізька обл., м. За- ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
Регіональне від82,0 кв. м
поріжжя, пр. Соборний СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗА- ділення Фонду по
(пр. Леніна), 38
ВОД», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській,
00191247
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
Підвал (гараж) літ. Д, загальною площею
Запорізька обл., м. За- ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
Регіональне від42,0 кв. м
поріжжя, пр. Соборний СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗА- ділення Фонду по
(пр. Леніна), 38
ВОД», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській,
00191247
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля, літ. А загальною площею
Запорізька обл.,
Головне управління
Державна служба
318,9 кв. м
Кам’янськостатистики у Запорізькій статистики України
Дніпровський
області, код за ЄДРПОУ
р-н, м. Кам’янка02360576
Дніпровська, вул. Набережна, 68
Автомобільні бокси ГРП-3 загальною площею
Кіровоградська обл.,
ДП «Східний ГЗК», код за Міністерство енер221,4 кв. м
Маловисківський район, ЄДРПОУ 14309787
гетики та захисту
смт Смоліне, вул. Трандовкілля України
спортна, 4
Нежитлове приміщення (підвальне) загальною
Кіровоградська обл.,
ТОВ «Користівське
Регіональне відплощею 34,0 кв. м
Олександрійський р-н, хлібоприймальне підпри- ділення Фонду по
смт Приютівка, вул. За- ємство», код за ЄДРПОУ Дніпропетровській,
лізнична, 5
00951853
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
Будівля підвалу загальною площею 209,7 кв. м
Кіровоградська обл.,
ТДВ «Маловисківське
Регіональне відМаловисківський
хлібоприймальне підпри- ділення Фонду по
р-н, м. Мала Виска,
ємство», код за ЄДРПОУ Дніпропетровській,
вул. Центральна (вул.
00954774
Запорізькій та
Жовтнева), 132/1
Кіровоградській
областях
Нежитлове підвальне приміщення загальною
Кіровоградська обл.,
ТОВ «Вентура», код за
Регіональне відплощею 38,4 кв. м
Новомиргородський
ЄДРПОУ 32155508
ділення Фонду по
р-н, м. Новомиргород,
Дніпропетровській,
вул. Садова, 14/19
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
Нежитлове підвальне приміщення загальною
Кіровоградська обл.,
ПрАТ «НовомиргоРегіональне відплощею 25,5 кв. м
Новомиргородський
родське автотранділення Фонду по
р-н, м. Новомиргород, спортне підприємство
Дніпропетровській,
вул. Шевченка, 2/3
13545», код за ЄДРПОУ Запорізькій та
03117398
Кіровоградській
областях
Підвальне приміщення загальною площею
Кіровоградська обл.,
ПАТ «Помічнянський еле- Регіональне від164,2 кв. м
Добровеличківський
ватор», код за ЄДРПОУ ділення Фонду по
р-н, м. Помічна, вул. Га- 00951899
Дніпропетровській,
гаріна, 54
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
Підвальне приміщення прийомо – здаточного
Кіровоградська обл.,
СТОВ «Степ-Агро», код Регіональне відкорпусу загальною площею 187,7 кв. м
Новоукраїнський
за ЄДРПОУ 31411114
ділення Фонду по
р-н, м. Новоукраїнка,
Дніпропетровській,
вул. Курчатова, 42-а
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
Нежитлове приміщення загальною площею
Кіровоградська обл.,
ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКСРегіональне від260,8 кв. м
м. Олександрія,
ПРЕСС», код за ЄДРПОУ ділення Фонду по
вул. Бульварна (вул.
37583626
Дніпропетровській,
Свердлова), 43
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
Виробничий будинок (забійний цех) загальною Кіровоградська обл.,
ЗАТ «Голованівський
Регіональне відплощею 93,0 кв. м
Голованівський р-н,
хліб», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду по
смт Голованівськ,
00378750
Дніпропетровській,
вул. Щаслива (вул.
Запорізькій та
Крупської), 10
Кіровоградській
областях
Нежитлове приміщення загальною площею
Кіровоградська обл.,
ТДВ «Кіровоградське
Регіональне від192,9 кв. м
м. Кропивницьавтотранспортне підпри- ділення Фонду по
кий (м. Кіровоград),
ємство 13554», код за
Дніпропетровській,
вул. Лавандова (вул.
ЄДРПОУ 05465761
Запорізькій та
Тореза), 27-а
Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля загальною площею
Кіровоградська обл.,
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ- Регіональне від227,3 кв. м
Олександрівський р-н, СТВО ІМ. РАЄВСЬКОділення Фонду по
с. Бовтишка, вул. СоГО, код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській,
снова (вул. Радгосп23100218
Запорізькій та
на), 18
Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля загальною площею
Кіровоградська обл.,
Головне управління
Державна служба
104,3 кв. м
м. Знам’янка, вул. Ге- статистики у Кіровостатистики України
роїв Крут (вул. Луначар- градській обл., код за
ського), 6
ЄДРПОУ 02360926
Нежитлові будівлі: адмінбудинок літ. «А» заКіровоградська обл.,
Головне управління
Державна служба
гальною площею 107,8 кв.м, гараж на 3 бокси
Онуфріївський р-н, смт Держпродспоживслуж- України з питань
літ. «Б»
Онуфріївка, вул. Михай- би в Кіровоградській
безпечності харчола Скляра, 10
області, код за ЄДРПОУ вих продуктів та за40342220
хисту споживачів
Нежитлова будівля загальною площею
Кіровоградська обл.,
Головне Управління
Державна служба
104,3 кв. м
м. Знам’янка, вул. Ге- статистики у Кіровостатистики України
роїв Крут (Луначарградській області, код за
ського), 6
ЄДРПОУ 02360926
Комплекс

м. Кропивницький, про- Регіональний офіс вод- Державне агентство
їзд Аджамський, 3
них ресурсів у Кірововодних ресурсів
градській області, код за України
ЄДРПОУ 01038861

Адміністративна будівля загальною площею
201,5 кв. м

Кіровоградська обл.,
Добровеличівський р-н,
смт Добровеличківка,
вул. Шевченка, 124

Головне управління ста- Державна служба
тистики у Кіровоградстатистики України
ській області, код за
ЄДРПОУ 02360926

Комплекс будівель загальною площею 82,6 кв. м Кіровоградська обл.,
у складі: ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; Долинський р-н, с. Гупогріб, б; паркан № 1; замощення, 1
рівка, вул. Центральна, 7

Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00700002

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Комплекс будівель загальною площею
198,9 кв. м у складі: адмінбудинок, А; гаражсарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г;
колодязь, К; огорожа, № 1; ворота, № 2

Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00700002

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00700002

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Кіровоградська обл.,
Долинська районна дерДолинський р-н, с. Вар- жавна лікарня ветериварівка, вул. Садова, 7 нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00700002

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Кіровоградська обл.,
Долинський р-н, м. Долинська, вул. 8 березня, 131

Комплекс будівель загальною площею
Кіровоградська обл.,
158,8 кв. м у складі: адмінбудинок, А; прибудова, Долинський р-н,
а; гараж, Б; сарай, Р; погріб, Л
с. Олександрівка,
вул. Добрянська, 2а
Комплекс будівель загальною площею
129,2 кв. м у складі: адмінбудинок, А; прибудова, а; гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В;
вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1

11 березня 2020 року

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Продовження таблиці
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
римувача або зберігача, Орган управління
переліку об’єктів, що підлягають прикод за ЄДРПОУ
ватизації (назва, дата, номер)
Регіональне відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Нежитлові будівлі у складі: адміністративний
Івано-Франківська обл., Галицьке міжрайонДержавне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
будинок, А загальною площею 557 кв. м, гаражі, Калуський р-н, с. Нови- не управління водного
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
Б загальною площею 362,6 кв. м, насосна, В
ця, вул. Шевченка, 1б господарства, код за
України
малої приватизації, що підлягають призагальною площею 4,5 кв. м, відстійник, Г заЄДРПОУ 01037577
ватизації в 2020 році»
гальною площею 5,5 кв. м
Нежитлові будівлі у складі: ветлікарня (А) заІвано-Франківська
Косівська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
гальною площею 229,6 кв. м; крематорій (Б)
обл., Косівський район, жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
загальною площею 35 кв. м; гараж (В) загальною с. Кути, вул. Снятиннарної медицини, код за безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приплощею 53,1 кв. м
ська, 117
ЄДРПОУ 00699632
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Районна державна лікарня ветеринарної медици- Івано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ни у складі: основна будівля (А) загальною пло- м. Коломия, вул. І.
Держпродспоживслуж- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
щею 553,2 кв. м; гаражі (Б) загальною площею Франка, 21
би в Івано-Франківській безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають при141 кв. м; ворота, огорожа № 1, криниця № 2
області, код за ЄДРПОУ вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
40309088
хисту споживачів
Нежитлова будівля магазину загальною площею Івано-Франківська обл., Державне підприємство Міністерство роз- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
198,0 кв. м
Коломийський р-н,
спиртової та горілчаної витку економіки,
«Про затвердження переліків об’єктів
смт Гвіздець, вул. І.
промисловості «Укрторгівлі та сільсько- малої приватизації, що підлягають приФранка, 67
спирт», код за ЄДРПОУ го господарства
ватизації в 2020 році»
37199618
України
Окреме майно у складі: лабораторний корпус літ. м. Чернівці, вул. Крижа- Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
А, площею 859,50 кв. м, склад літ. Б, площею
нівського Б., 23-А
жпродспоживслужби в
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
351,20 кв. м, гараж літ В, площею 209,20 кв. м,
Чернівецькій області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приогорожа № 1
за ЄДРПОУ 40416813
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Окреме майно у складі: Путильська районна ла- Чернівецька обл.,
Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
бораторія літ А загальною площею 133,50 кв. м, Путильський р-н, смт
жпродспоживслужби в
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
віварій літ. Б загальною площею 53,40 кв. м,
Путила, вул. Кобилян- Чернівецькій області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають присарай літ. В загальною площею 75,50 кв. м, уби- ської О., 18
за ЄДРПОУ 40416813
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
ральня літ. Г загальною площею 2,24 кв. м
хисту споживачів
Окреме майно у складі: будівля ветлабораторії
Чернівецька обл., Гли- Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
літ. А загальною площею 338,30 кв. м, сарайбоцький р-н, смт Глибо- жпродспоживслужби в
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
склад літ. Б, насосна літ. В, сарай літ. Г, Д, Е,
ка, вул. Героїв Небесної Чернівецькій області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приубиральня літ. Є, вимощення І, огорожа № 1, 2 сотні, 1б
за ЄДРПОУ 40416813
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Нежитлова будівля -адміністративний будинок
Тернопільська обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
загальною площею 378,2 кв. м
м. Бережани, вул. Русь- тистики у Тернопільській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ка, 2
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362374
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Нежитлова будівля (їдальня (літ. «А»)) загальною Київська область,
ПАТ «Дзвінкове», код за Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 474,30 кв. м, що не увійшла до статут- Васильківський район, ЄДРПОУ 00857404
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
ного капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», с. Плесецьке, вул. ВаКиївській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикод за ЄДРПОУ 00857404
ровицька, 20-а
кій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Нежитлове приміщення їдальні (літ. «А») заКиївська область,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
гальною площею 430,1 кв. м, що не увійшло до Таращанський район,
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
статутного капіталу ВАТ «Лучанський цукровий
с. Лука, вул. ЗаводКиївській, Черкась- малої приватизації, що підлягають призавод», код за ЄДРПОУ 00372486 (припинено)
ська, 6
кій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Нежитлова будівля загальною площею
Київська обл., м. БроГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
275,8 кв. м.
вари, вул. Ярослава
статистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Мудрого, 32
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлові будівлі і споруди у складі: адмінКиївська обл., ІванківГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
будинок під літерою «А» загальною площею
ський р-н, смт Іванків,
статистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
92,1 кв. м; сарай під літерою «Б» загальною
вул. Поліська, 20
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
площею 61,7 кв. м; вбиральня загальною пло02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
щею 5,0 кв. м
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею
Київська обл., ВолодарГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
297,9 кв. м
ський р-н, смт Волостатистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
дарка, вул. Миру, 7
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля загальною площею
Київська обл., м. ВаГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
262,3 кв. м
сильків, вул. Грушевстатистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ського, 1
області , код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж загальною площею 20 кв. м
Київська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
м. Ваcильків, вул. Грустатистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
шевського, 1
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Приміщення магазину (літ. А-1) загальною
Черкаська обл., м. Таль- Товариство з обмеженою Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 62,4 кв. м, що не увійшло до статутного не, вул. Кар’єрна, 16
відповідальністю «Таль- ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
капіталу ТОВ «Тальнівський щебзавод», код за
нівський щебзавод», код Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 01375038
за ЄДРПОУ 01375038
кій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Нежитлова будівля (Літ. А-ІІ Н) загальною плоЧеркаська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 732,9 кв. м
м. Шпола, вул. Лозуват- статистики у Черкаській статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
ська, 53
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02357999
ватизації в 2020 році»
Адміністративна будівля (літ. А2); ганок а; ганок Черкаська обл,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
1а; ганок 2а; пожежна драбина 3а, загальною
м. Кам’янка, пров. Галі статистики у Черкаській статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
площею 502,3 кв. м
Кудрі, 4
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02357999
ватизації в 2020 році»
Будівля лабораторії загальною площею 79,4 кв. м Черкаська обл., Лисян- Лисянська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
ський р-н, смт Лисянка, державна лікарня
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Михайла Грушев- ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ського, 36
код за ЄДРПОУ 00709342 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель та споруд, у складі: адмініЧеркаська обл.,
Маньківська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
стративна будівля з прибудовами, А, а, І, загаль- смт Маньківка, вул. Со- державна лікарня
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ною площею 219,9 кв. м; сарай, Б, загальною
борна, 140
ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
площею 9,2 кв. м.; гараж, В, загальною площею
код за ЄДРПОУ 00709359 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
98,0 кв. м.; будівля (віварій з прибудовою) Г,г,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
загальною площею 62,9 кв. м.; вбиральня, Д;
(із змінами)
хвіртка, І; огорожа, 2; ворота, 3; криниця, К;
вимощення, ІІ
Перехідна галерея, що не увійшла до статутного Чернігівська обл.,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
капіталу ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат», код за м. Прилуки, вул. Дружділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
ЄДРПОУ 04371845
би Народів, 34
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Прохідна, що не увійшла до статутного капіталу Чернігівська обл., КозеВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ
лецький р-н, м. Остер,
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
03362710
вул. Зайцева, 127
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Будівля машинного відділення (разом зі склаЧернігівська обл., смт
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
довою частиною об’єкта нерухомого майна –
Талалаївка, вул. Комуділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
технологічною каналізацією), що не увійшла до нальна (вул. Ватутіна), 2
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають пристатутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт»,
кій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
код за ЄДРПОУ 03362710
областях
Будівля операторної з приналежним майном,
Чернігівська обл., ІчнянВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Черні- ський р-н, с. Тростяділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
гівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710
нець, вул. Миру, 14
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Нежитлова будівля, що не увійшла до статутного Чернігівська обл., ПриВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
капіталу КСП «Переволочанське», код за ЄДРПОУ луцький р-н, с. Переводілення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
30005432
лочна, вул. Шкільна, 20
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Гараж на 2 бокси, що не увійшов до статутного Чернігівська обл., смт
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за
Ріпки, вул. Гагаріділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
ЄДРПОУ 03362710
на, 56-А
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Будівля операторної з площадкою асфальтобе- Чернігівська обл., ПриВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
тонною, що не увійшла до статутного капіталу
луцький р-н, с. Яблунівділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ
ка, вул. Яблунева, 40-Б
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають при03362710
кій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Гараж загальною площею 50,5 кв. м
Чернігівська обл.,
Північний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Ніжин, вул. Покров- жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
ська, 14е
ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Гараж загальною площею 28,4 кв. м
Чернігівська обл.,
Північний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Бобровиця, вул. Не- жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
залежності, 29а/1
ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
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Продовження таблиці
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
римувача або зберігача, Орган управління
переліку об’єктів, що підлягають прикод за ЄДРПОУ
ватизації (назва, дата, номер)
Група нежитлових будівель у складі: – нежитлова Чернігівська обл.,
Північний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
будівля (А-1) загальною площею 282,3 кв. м; – м. Новгороджаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
гараж (Г) загальною площею 35,9 кв. м; – вби- Сіверський, вул. ПоЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають приральня (Т) загальною площею 3 кв. м
штова, 13
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля з господарськими будівлями Чернігівська обл.,
Бобровицька районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
та спорудами у складі: будинок А загальною
Бобровицький р-н,
державна лікарня вете- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
площею 257,2 кв. м; прибудова а загальною пло- с. Кобижча, вул. Кашта- ринарної медицини, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають прищею 6,4 кв. м; прибудова а1 загальною площею лянівка, 1
за ЄДРПОУ 00721219
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
27,0 кв. м; ганок а2; колодязь К
хисту споживачів
Комплекс нежитлових будівель у складі: будинок Чернігівська обл.,
Бобровицька районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
А загальною площею 43,6 кв. м; прибудова а
Бобровицький р-н,
державна лікарня вете- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
загальною площею 21,2 кв. м; ганок а1; сарай Б с. Осовець, вул. 9-го
ринарної медицини, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають призагальною площею 26,3 кв. м; прибудова б за- Травня, 2а
за ЄДРПОУ 00721219
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
гальною площею 4,6 кв. м; прибудова б1 загальхисту споживачів
ною площею 5,5 кв. м; вбиральня У; колодязь К
Будівля під літ. Б-1 – сарай загальною площею Чернігівська обл.,
Коропська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
73,8 кв. м, що становить 19/100 частки від неКоропський р-н, с. По- жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
житлових будівель об’єкта
кошичі, вул. Московнарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ська, 7
ЄДРПОУ 00721171
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: радіостанція Львівська обл., м. Жи- ПАТ «Жидачівський
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
(2 од.), столи (5 од.)
дачів, вул. Фабрична, 4 целюлозно-паперовий
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
комбінат», код за ЄДЛьвівській, Закар- малої приватизації, що підлягають приРПОУ 0278801
патській та Волин- ватизації в 2020 році»
ській областях
Група інвентрних об’єктів у складі: автонаванта- м. Львів. вул. Братів
Товариство з обмеженою Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
жувач, автокран МКГ-16 гусеничний самохідний, Міхновських, 32а
відповідальністю «Рем- ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
автомашина УАЗ-469Б
Трест», код за ЄДРПОУ Львівській, Закар- малої приватизації, що підлягають при38425631 (зберігач)
патській та Волин- ватизації в 2020 році»
ській областях
Будівля дренажного складу з відділенням дроЛьвівська обл., м. Стеб- ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
блення (А-1) загальною площею 3837,2 кв. м
ник, вул. Дрогобицькод за ЄДРПОУ
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
ка, 127
36518912 (зберігач)
Львівській, Закар- малої приватизації, що підлягають припатській та Волин- ватизації в 2020 році»
ській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення Львівська обл., м. Бо- ВАТ «Галлак», код за
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
колишнього медпункту площею 131,3 кв. м,
рислав, вул. Дрогобиць- ЄДРПОУ 05796446
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
санпропускник до їдальні загальною плока, 721
Львівській, Закар- малої приватизації, що підлягають прищею 31,2 кв. м, теплиця загальною площею
патській та Волин- ватизації в 2020 році»
93,5 кв. м, овочесховище
ській областях
Нежитлові підвальні приміщення площею
м. Львів, вул. Генерала ПрАТ «Львівський місь- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
25,5 кв. м
Чупринки, 55а
кий молочний завод»,
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
код за ЄДРПОУ 00446368 Львівській, Закар- малої приватизації, що підлягають припатській та Волин- ватизації в 2020 році»
ській областях
Побутові приміщення площею 105,9 кв. м (буд. м. Львів, вул. ЛемківГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
літ. «А-2»)
ська, 9
Держпродспоживслужби України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
у Львівській області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 40349068
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Приміщення контори площею 180,3 кв. м (бум. Львів, вул. ЛемківГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
дівля літ. «Б-1»)
ська, 9
Держпродспоживслужби України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
у Львівській області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 40349068
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Нежитлова будівля площею 103,9 кв. м
Львівська обл., Дрого- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
бицький р-н, с. Нове
Держпродспоживслужби України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
Село, вул. Дрогобиць- у Львівській області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають прика, 92
за ЄДРПОУ 40349068
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Група інвентарних об’єктів у складі:
Львівська обл., Дрого- Санаторій «НафтуРегіональне відНаказ Фонду від 23.01.2020 № 110
нежитлова будівля водогрязелікування площею бицький р-н, с. Модричі, ся Прикарпаття», код
ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
1124,8 кв. м;
вул. Курортна, 1/4;
за ЄДРПОУ 20795071
Львівській, Закар- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
нежитлова будівля пансіонату площею
Львівська обл., Дрого- (орендар)
патській та Волин- переліків об’єктів малої приватизації,
3414,6 кв. м;
бицький р-н, с. Модричі,
ській областях
що підлягають приватизації в 2020 році»
нежитлова будівля клубу-їдальні площею
вул. Курортна, 1/5;
1607,0 кв. м;
Львівська обл., Дрогобудівля спального корпусу площею 3073 кв. м
бицький р-н, с. Модричі,
вул. Курортна, 1/6;
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі,
вул. Курортна, 1/3
Нежитлова будівля, літ. А-3, загальною площею Львівська обл., м. Чер- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
1080,4 кв. м
воноград, пр. ШевДержгеокадастру у
з питань геодезії, «Про внесення змін до наказу Фонду від
ченка, 3Б
Львівській області, код картографії та ка- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 39769942
дастру
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Група інвентарних об’єктів у складі: одноЗакарпатська обл.,
Ужгородське міжрайонне Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
поверховий будинок з підвалом літ.А; складм. Чоп, вул. Темето, 13 управління водного
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
диспетчерська літ. Б; літня кухня літ. В; госпогосподарства, код за
України
малої приватизації, що підлягають придарська будівля (сарай) літ. Г; котельня літ. Ж;
ЄДРПОУ 22112708
ватизації в 2020 році»
господарська будівля (гараж) літ. Е; дворова
вбиральня літ. Д
Нежитлова будівля контори
Закарпатська обл.,
Державне підприємство Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Берегово, про«Українська геологічна
геології та надр
«Про затвердження переліків об’єктів
спект Геологів, 31б
компанія», код за
України
малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 38078094
ватизації в 2020 році»
Вбудовані приміщення літ. А загальною площею Закарпатська обл., Ір- Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
212,6 кв. м
шавський р-н, м. Ірша- тистики у Закарпатській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ва, вул. Білецька, 4/2
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360464
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля площею 512,4 кв. м.
Волинська обл., СтаГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ровижівський р-н,
статистики у Волинській статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
смт Стара Вижівка,
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають привул. Привокзальна, 2
02359662
ватизації в 2020 році»
Гараж, літер /Б-1/ загальною площею 33 кв. м
Волинська обл., м. Но- Західний офіс Держау- Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
воволинськ, вул. Шеп- дитслужби, код за ЄД- торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
тицького Митрополита РПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають при(вул. Піонерська), 18
ватизації в 2020 році»
Гараж /Літер П-1/ загальною площею 132,2 кв. м Волинська обл.,
Західний офіс Держау- Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Луцьк, вул. Підгадитслужби, код за ЄД- торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
єцька, 13
РПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Гараж, літер /А-1/ загальною площею 39,8 кв. м Волинська обл., смт
Західний офіс Держау- Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Іваничі, вул. Грушевдитслужби, код за ЄД- торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
ського (вул. РадянРПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають приська), 1
ватизації в 2020 році»
Будівля адмінприміщення з гаражем «А-1» заВолинська обл., Любе- Західний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 28.02.2020 № 367
гальною площею 141,8 кв. м
шівський р-н, смт Лю- аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
бешів, вул. Бондарен- України, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ка, 71А
40479801
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля /А-1/ загальною площею Волинська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
203,9 кв. м
Рожищенський р-н,
статистики у Волинській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
м. Рожище, вул. Неза- області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
лежності, 40
02359662
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Магазин № 2
Одеська обл., м. Ізмаїл, ТОВ «Мрія», код за ЄД- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Болградське шосе, 12 РПОУ 1037956
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
Одеській та Мико- малої приватизації, що підлягають прилаївській областях ватизації в 2020 році»
Пасажирський павільйон в Лузанівці
м. Одеса, пляж Лузанів- ДП «Одеський морський Міністерство інфра- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ка, 21/1
торговельний порт», код структури України «Про затвердження переліків об’єктів
за ЄДРПОУ 01125666
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Баштанський р-н, смт жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
Баштанка, вул. Баштан- ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають приської Республіки, 38
ватизації в 2020 році»
Гараж
Миколаївська обл., Ве- Південний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
селинівський р-н, смт жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
Веселинове, вул. Мозо- ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають прилевського (Леніна), 14-а
ватизації в 2020 році»
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Врадіївський р-н, смт
жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
Врадіївка, вул. Героїв
ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають приВрадіївщини (Леніна),
ватизації в 2020 році»
137-а
Комплекс нежитлових будівель АЗС № 2
Миколаївська обл.,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Казанківський р-н,
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
с. Новоданилівка,
Одеській та Мико- малої приватизації, що підлягають привул. Індустріальна, 2
лаївській областях ватизації в 2020 році»
Майданчик для накопичення та тимчасового
Миколаївська обл.,
ПрАТ «Очаківське ХПП», Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
зберігання вантажів
Очаківський р-н, с. Ку- код за ЄДРПОУ 04270593 ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
цуруб, вул. ОльвійОдеській та Мико- малої приватизації, що підлягають приська, 1/15
лаївській областях ватизації в 2020 році»
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

№ 12 (1292)

Продовження таблиці
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
римувача або зберігача, Орган управління
переліку об’єктів, що підлягають прикод за ЄДРПОУ
ватизації (назва, дата, номер)
Будівля санпропускника
Миколаївська обл.,
ВАТ «Снігурівське», код Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Снігурівський р-н,
за ЄДРПОУ 853046
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
м. Снігурівка, вул. ПозаОдеській та Мико- малої приватизації, що підлягають приміська, 7/1
лаївській областях ватизації в 2020 році»
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Нежитлова будівля загальною площею
Полтавська область,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
214,7 кв. м
Карлівський р-н, с. Соділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
лона Балка, вул. БасаПолтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають прирабової, 6
ській областях
ватизації в 2020 році»
Будівля приїжджої загальною площею 37,7 кв. м Полтавська обВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ласть, Глобинський
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
р-н, с. Шушвалівка,
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають привул. Паркова, 2а
ській областях
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля (продуктовий склад) загаль- Полтавська область,
ТОВ «ім. Чапаєва», код Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ною площею 131,4 кв. м.
Диканський р-н, с. Ді- за ЄДРПОУ 00845878
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
брова, вул. ЧапаєвПолтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приська, 1б
ській областях
ватизації в 2020 році»
Склад
Полтавська область,
ТОВ «ім. Чапаєва», код Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Диканський р-н, с. Дяч- за ЄДРПОУ 00845878
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
кове, пров. ЦентральПолтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приний, 5
ській областях
ватизації в 2020 році»
Заглиблений склад
Полтавська область,
ЗАТ «Лубнимеблі», код за Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Лубни, проспект Во- ЄДРПОУ 00275042
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
лодимирський, 94
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Погріб, літ. Ч-1
Полтавська область,
ТОВ «Полтаварибпром», Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Полтава, вул. Парти- код за ЄДРПОУ 25170795 ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
занська, 8/20
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля загальною площею 185 кв. м Полтавська область,
ПСП «Лозоватка», код за Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Чутівський р-н, с. Лозу- ЄДРПОУ 30748840
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
ватка, вул. Садова, 2
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Газобалонний склад
Полтавська область,
СВК «Перемога», код за Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Хорольський р-н,
ЄДРПОУ 05423113
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
с. Клепачі
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля
Полтавська обл., КобеВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ляцький р-н, с. Лівобеділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
режна Сокілка, вул. СтеПолтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають припова, 26
ській областях
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля колишньої лазні
Полтавська обл., КреВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
менчуцький р-н, с. Приділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
шиб, вул. Гагаріна, 23а
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Підвальне приміщення під будівлею контори
Полтавська обл., ПиряВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
тинський р-н, с. Віктоділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
рія, вул. Київська, 4-А
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Група інвентарних об’єктів 47/50 частини у скла- Полтавська обл., м. Га- Головне управління Пен- Пенсійний фонд
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
ді: нежитлова будівля А1, площею 318,5 кв. м. та дяч, вул. Лохвицька, 6
сійного фонду України в України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вбиральня Б1, площею 3,4 кв. м.
Полтавській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 13967927
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею
Сумська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
146,5 кв. м
Середино-Будський
статистики у Сумській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
р-н, м. Середина-Буда, області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Вокзальна, 8
02362227
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Цех зварювальних робіт
Рівненська обл., ВоВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
лодимирецький р-н,
«НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
м. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають прибаза № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
мислової зони, 25
Група інвентарних об’єктів у складі: Арматурний Рівненська обл., Воло- ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
цех загальною площею 2070,5 кв. м
димирецький район,
«НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
м. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають прибаза № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
мислової зони, 56
Бетонний завод загальною площею 4014,3 кв. м Рівненська обл., Володимирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 58
Виробничий корпус з підготовки ремонтноРівненська обл., Волобудівельних робіт загальною площею 879,2 кв. м димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 60/2
Площадка складування конструкцій загальною
Рівненська обл., Волоплощею 24,8 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 60/1
Склад паливно-мастильних матеріалів з автоза- Рівненська обл., Волоправною станцією загальною площею 157,4 кв. м димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 53
Комплекс, майновий – деревообробний цех
Рівненська обл., Волозагальною площею 1308 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 55
Склад-навіс Б-1 загальною площею 1981,5 кв. м, Рівненська обл. ВолоЦМС генпідрядника Г-1 загальною площею
димирецький район,
1674,1 кв. м, склад матеріалів на НРБ К-1, зам. Вараш, Будівельна
гальною площею 1633 кв. м, склад Л-1 загальною база № 1 та № 2 проплощею 97,6 кв. м, туалет М-1 загальною площею мислової зони, 50
41,6 кв. м, майданчик складування матеріалів
площею 870 кв. м, відкриті складські майданчики
генпідрядника площею 6219 кв. м, майданчик
складування обладнання площею 3852 кв. м, рампа
розвантаження вагонів площею 251 кв. м
Група інвентарних об’єктів у складі: Матеріальний Рівненська обл., Воло- ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
склад ПТЕМ загальною площею 888,7 кв. м,
димирецький район,
«НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
Цех передмонтажних робіт загальною площею
м. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають при3555,3 кв. м, Бокс стоянки машин АТЦ бази
база № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
ПТЕМ загальною площею 1056,3 кв. м, Газове
мислової зони, 34,
господарство бази ПТЕМ загальною площею
корп.1, 2, 3, 4
302,2 кв. м
Загальностанційний лабораторно-побутовий кор- Рівненська обл., Волопус загальною площею 1493,9 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 33
Майстерня виробничих робіт зі складом ЛЗР (лі- Рівненська обл., Волотер Б-1) загальною площею 1432,1 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 35
Склад каміння та щебеня загальною площею
Рівненська обл. Воло- ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
14,5 кв. м
димирецький район,
«НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
м. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають прибаза № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
мислової зони, 66
Група інвентарних об’єктів у складі: контораРівненська обл., ВоВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
прохідна автогосподарства будбази загальною
лодимирецький район, «НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
площею 435,6 кв. м, побутовий корпус автом. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають пригаража на 450 місць автогосподарства будбази база № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
загальною площею 4408 кв. м, пожежний
мислової зони, 48, 47
резервуар автогосподарства будбази V250 м.
куб, відкрита стоянка машин автогосподарства
будбази бетонне вимощення S=17237 кв. м, відкритий навіс автогосподарства будбази споруда
S=333,0 кв. м
Площадка укрупненої збірки та складування об- Рівненська обл., Вололаднання площею 966,6 кв. м, кабельне поле
димирецький район,
площею 3515 кв. м, площадка для збірки елек- м. Вараш, Будівельна
троосвітлювачів площею – 1217 кв. м
база № 1 та № 2 промислової зони, 41/1
Дільниця малої механізації загальною площею
Рівненська обл., Воло1311,8 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 45
Назва об’єкта

Адреса об’єкта
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код за ЄДРПОУ

Приміщення для ремонту важких машин і механізмів, К – 1, загальною площею 1289,6 кв. м,
ремонтно – механічна майстерня, К’-1, загальною площею 290,1 кв. м, ремонтно-механічна
майстерня з побутовими приміщеннями, Ж – 2,
загальною площею 473,1 кв. м, блок контори
дільниці ВГМ будбази, А-1, загальною площею
312,5 кв. м, пожежний резервуар буд.бази № 1
V=100 м. куб., відкриті площадки стоянки машин
і механізмів площею 4736,9 кв. м
Частина будівлі пожежного депо «Д-2» (в т. ч.
підвал – Пд) площею 397,6 кв. м

Рівненська обл., Володимирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 46

м. Рівне, вул. Київська, 106

ДП НВО «ПотенціалЕко», код за ЄДРПОУ
22555721

Навіс з рампою літ. «у» площею 218 кв. м

м. Рівне, вул. Київська, 106

ДП НВО «ПотенціалЕко», код за ЄДРПОУ
22555721

Адміністративне приміщення загальною площею Рівненська обл., Воло467,4 кв. м
димирецький р-н, смт
Володимирець, вул. Соборна, 2

Головне управління Держпродспоживслужби в
Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 40309748

Нежитлове приміщення, гараж загальною площею 19,8 кв. м

Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт
Володимирець, вул. Соборна, 2

Головне управління Держпродспоживслужби в
Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 40309748

Будівля адміністративна загальною площею
108 кв. м

Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця, вул. Комунальна, 40

Головне управління Держпродспоживслужби в
Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 40309748

Адміністративне приміщення загальною площею Рівненська обл., Берез- Головне управління Дер126,4 кв. м
нівський р-н, м. Берез- жпродспоживслужби в
не, вул. Зірненська, 22а Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 40309748
Нежитлове приміщення, гараж, загальною площею 24,0 кв. м

Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Київська,10 б,
гараж 2

Будівля лабораторії загальною площею
599,6 кв. м

Рівненська обл., ОстОстрозька районна деррозький р-н, м. Острог, жавна лікарня ветеривул. Сагайдачного, 49 нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00703776

Ветлабораторія, нежитлова будівля загальною
площею 155,3 кв. м

Рівненська обл., Костопільський р-н м.
Костопіль, вул. Рівненська, 99

Костопільська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 26299380

Нежитлове приміщення, гараж-віварій, загальною площею 96,0 кв. м

Рівненська обл., Костопільський р-н м.
Костопіль, вул. Рівненська, 99

Костопільська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 26299380

Будівля ветеринарної лабораторії загальною
площею 260,9 кв. м у складі: А-1-ветеринарна
лабораторія, В-1-гараж

Рівненська обл., Радивилівський р-н, м. Радивилів, вул. Тиха, 86

Радивилівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00703753

Частина будівлі ветлікарні загальною площею
121,2 кв. м

Рівненська обл.,
Радивилівський р-н,
с. Козин, вул. Берестецька, 68

Радивилівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини код
за ЄДРПОУ 00703753

Частина будівлі дільничної ветлікарні загальною
площею 156,7 кв. м

Головне управління Держпродспоживслужби в
Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 40309748

Рівненська обл., Ради- Радивилівська районна
вилівський р-н, с. Ост- державна лікарня ветерів, вул. Молодіжна, 34 ринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00703753

Частина будівлі ветеринарної дільниці загальною Рівненська обл., Ради- Радивилівська районна
площею 78,4 кв. м
вилівський р-н, с. Не- державна лікарня ветемирівка, вул. Лісова, 29 ринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00703753
Будівля Цепцевицької ветдільниці загальною
площею 110,9 кв. м, у складі уборна, хлів, криниця бетонна

Рівненська область,
Сарненського район,
с. Цепцевичі, вул. Центральна, 188

Сарненська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00703894

Нежитлове приміщення «Дільниця ветеринарної Рівненська область,
медицини» загальною площею 82,4 кв. м, у скла- Млинівський район,
ді сарай, погріб
с. Смордва, вул. Кіпрачівка, 9

Млинівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00703859

Металеві склади: Ж-1 площею 198,3 кв. м; З-1
площею 227, 5 кв. м

ДП НВО «ПотенціалЕко», код за ЄДРПОУ
22555721

м. Рівне, вул. Київська, 106

Приміщення будівлі цеху контрольноЖитомирська обл.,
вимірювальних приладів і автоматики загальною м. Житомир, вул. Проплощею 860,2 кв. м.
мислова, 1/154
Адмінприміщення загальною площею 37,9 кв. м

Головне управління
Держпродспоживслужби
в Житомирській області,
код ЄДРПОУ 40346926

Житомирська обл., Бру- Брусилівська районна
силівський р-н, с. Хому- державна лікарня вететець, вул. Чапаєва, 4
ринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 13568305

Пункт ветеринарної дільниці, нежитлова будівля
загальною площею 62,4 кв. м

Житомирська обл.,
Коростенський р-н,
с. Сушки, вул. Центральна, 35

Коростенська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 13568305

Нежитлові будівлі, а саме: лабораторний корпус
з прибудовами загальною площею 519,0 кв. м,
віварій загальною площею 124,1 кв. м, лабораторія загальною площею 95,9 кв. м, гараж,
котельня 363,3 кв. м
Нежитлова будівля Народицької районної державної лікарні ветеринарної медицини, а саме:
пункт ветеринарної медицини з прибудовою
загальною площею 68,2 кв. м, господарська будівля загальною площею 48,2 кв. м
Нежитлові будівлі загальною площею
155,2 кв. м, а саме: будівлі дільничної лікарні
та гаража

Житомирська обл.,
м. Коростень, вул. Л.
Толстого, 11

Коростенська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 13568305

Житомирська обл., На- Народицька районна
родицький р-н, с. Одру- державна лікарня ветеби, вул. Гребля, 2а
ринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00698644
Житомирська обл.,
Новоград-Волинський
р-н, с. Кам’янка,
вул. Лісова, 33

Новоград-Волинська районна державна лікарня
ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ 00698650

Нежитлова будівля дільничної лікарні ветериЖитомирська обл.,
нарної медицини загальною площею 119,7 кв. м Новоград-Волинський
та два сараї
р-н, с. Таращанка,
вул. Волі, 21

Новоград-Волинська районна державна лікарня
ветеринарної медицини,
код за ЄДРПОУ 00698650

Будівля дільничної лікарні ветеринарної медици- Житомирська обл.,
ни загальною площею 148,8 кв. м, сарай літ. «Б», Радомишльський р-н,
конюшня літ. «В», гараж літ. «Г», уборна літ. «У» с. Чайківка, вул. Зарічка, 21

Радомишльська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00698590

Будівля дільничної лікарні ветеринарної медици- Житомирська обл.,
ни загальною площею 85,1 кв. м
Радомишльський р-н,
с. Заньки, вул. Цвіточна, 1

Радомишльська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00698590

Будівля дільничної лікарні ветеринарної медици- Житомирська обл.,
ни загальною площею 106,8 кв. м
Радомишльський р-н,
с. Забілоччя, вул. Центральна, 7

Радомишльська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00698590

Будівля Романівської районної державної лікарні ветеринарної медицини літ. А-1 площею
118,2 кв. м., сарай літ.Б-1 площею 37,0 кв. м.

Романівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00698472

Житомирська обл.,
Романівський р-н,
с. Вільха, вул. Миропільська, 8

Нежитлове приміщення (частина будівлі) загаль- Житомирська обл., Чуд- Чуднівська районна дерною площею 56,8 кв. м, погріб літ. «Б-1», сарай нівський р-н, с. Кілки, жавна лікарня ветериліт. «Г-1» (частина будівлі сараю)
вул. Садова, 6
нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00698188
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Орган управління

Регіональне відділення Фонду по
Рівненській та Житомирській областях
Регіональне відділення Фонду по
Рівненській та Житомирській областях
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Регіональне відділення Фонду по
Рівненській та Житомирській областях

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

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Продовження таблиці
Назва балансоут
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Станція знезалізнення води з двома артсвердм. Житомир, вул. ПоБасейнове управління
ловинами
кровська, 239-в
водних ресурсів річки
Прип’ять, код за ЄДРПОУ 01038766
Будівля котельні
Житомирська обл.,
Олевське міжрайонЄмільчинський р-н, смт не управління водного
Ємільчине, вул. Неза- господарства, код за
лежності, 122В
ЄДРПОУ 01033852
Нежитлові приміщення адмінбудинку
Житомирська обл.,
Пулинське міжрайонне
Романівський р-н, смт управління водного
Романів, вул. Небесної господарства, код за
Сотні, 1
ЄДРПОУ 05579849
Майновий комплекс господарських споруд
Житомирська обл.,
Житомирське міжрайонЧерняхівської експлуатаційної дільниці Житомир- Черняхівський р-н, смт не управління водного
ського міжрайонного управління водного госпо- Черняхів, вул. Індустрі- господарства, код за
дарства у складі: свинарник, конюшня, погріб,
альна, 21а
ЄДРПОУ 01033869
колодязь, огорожа
Будівля Управління статистики України загальною Житомирська обл.,
Головне управління стаплощею 873,5 кв. м
м. Бердичів, вул. Євро- тистики у Житомирській
пейська, 19/10
області, код за ЄДРПОУ
02360412
Будівля колишнього дитячого садка загальною
Житомирська обл., Чуд- ВАТ «Суслівське», код за
площею 172,3 кв. м
нівський р-н, с. Суслів- ЄДРПОУ 00845981
ка, вул. Центральна, 10

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів

Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України

Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об’єктів
державного майна малої приватизації, що підлягають приУкраїни по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будівля колишнього дитячого садка загальною
Житомирська обл., Лу- ТОВ «Дивлинське», код Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 234,0 кв. м
гинський р-н, с. Вели- за ЄДРПОУ 5418595
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об’єктів
кий Дивлин, вул. Цендержавного майна малої приватизації, що підлягають притральна, 54-А
України по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будівля колишнього дитячого садка загальною
Житомирська обл., Ан- ПрАТ «Фірма «Житоми- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 2511,5 кв. м
друшівський р-н, с. Ів- рінвест», код за ЄДРПОУ ділення Фонду
«Про затвердження переліків об’єктів
ниця, вул. Миру, 5-А
01272640
державного майна малої приватизації, що підлягають приУкраїни по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Газові ємності (2 шт.)
Житомирська обл.,
ТДВ «Ігнатпільський
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Овруцький р-н, с. Руд- кар’єр», код за ЄДРПОУ ділення Фонду
«Про затвердження переліків об’єктів
ня, вул. Робітнича, 10 01374547
державного майна малої приватизації, що підлягають приУкраїни по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будинок торгового центру
Житомирська обл.,
Державне підприємство Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
Хорошівський р-н, смт «Українська геологічна
геології та надр
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Нова Борова, вул. Пуш- компанія», код за
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
кіна, 153
ЄДРПОУ 38078094
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Адміністративна будівля (літ. А-1) загальною
Харківська область,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 277,3 кв. м та гараж (літ. Б) загальною м. Красноград, вул. Бє- статистики у Харківській статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
площею 24,8 кв. м
льовська (Леніна), 83
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02362629
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею Харківська обл., За227,2 кв. м
чепилівський р-н, смт
Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська), 21

Головне управління
Державна служба
статистики у Харківській статистики
області, код за ЄДРПОУ
02362629

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Адміністративне приміщення загальною площею Харківська обл., ВовГоловне управління
Державна служба
32,4 кв. м
чанський р-н, м. Вов- статистики у Харківській статистики
чанськ, вул. Гагаріна, 9 області, код за ЄДРПОУ
02362629

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж літ. «А-1» загальною площею 59,8 кв. м

Харківська обл., Барвінківський р-н, м. Барвінкове, вул. Освіти
(50 років Радянської
України), 17

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Гараж з прибудовою А-2 загальною площею
56,1 кв. м

Харківська обл., ЗміГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
ївський р-н, м. Зміїв,
статистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Адміністративна, 25 області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362629
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Адміністративна будівля загальною площею
380 кв. м.

Харківська обл.,
м. Ізюм, вул. Старопоштова, 39 г

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Орган управління

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Головне управління
Державна служба
статистики у Харківській статистики
області, код за ЄДРПОУ
02362629

Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
статистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362629
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Нежитлова будівля під літ. «А-2» загальною пло- Харківська обл., м. Пер- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
щею 440,3 кв. м
вомайськ, вул. Состатистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
борна, 7
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362629
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля (колишня котельна)

Луганська обл., ПоПАТ «Лисичанська
паснянський р-н, сщ.
птахофабрика», код за
Лисичанський, вул. Мо- ЄДРПОУ 00851459
лодіжна, 11

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській
областях

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Будівля загальною площею 104,2 кв. м

Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Кольцова, 71 а

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»

Міська державна лікарня
ветеринарної медицини
в м. Лисичанську, код за
ЄДРПОУ 00710368

Адміністративне приміщення загальною площею Луганська обл., Но210 кв. м
вопсковський р-н, смт
Новопсков, вул. Українська, 21

Головне управління
статистики у Луганській
області, код за ЄДРПОУ
02359834

Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Будівля вузла зв’язку з будівлями та спорудами Херсонська область,
Управління Північно
Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
смт Каланчак, вул. Укра- -Кримського каналу, код водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
їнська, 4б
за ЄДРПОУ 01034656
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Будівля вузла зв’язку з будівлями та спорудами

Херсонська область,
с. Брилівка, вул. Першотравнева, 58

Управління ПівнічноКримського каналу, код
за ЄДРПОУ 01034656

Територія складів другої групи, а саме: склад
(літ.1А) площею забудови 380,1 кв. м, склад (літ.
2Д ) площею забудови 19,0 кв. м, склад (літ.3Е)
площею забудови 8,8 кв. м, будівля охорони (літ.
4Г) площею забудови 31,6 кв. м., туалет (літ.
5Ж) площею 2,2 кв. м, навіс (літ.6Б) площею
164, кв. м, навіс (літ.7В) площею 164,7 кв. м,
огорожа 1, 2, 3 (№ 8)

Херсонська обл.,
Херсонська філія ДерМіністерство
Білозерський р-н, смт жавного підприємства
інфраструктури
Кізомис, вул. Набереж- «Адміністрація морських України
на, б/н
портів України», код за
ЄДРПОУ 38728533

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Тепличне господарство

Херсонська область,
Голопристанський р-н,
м. Гола Пристань

Херсонська філія ДерМіністерство інфражавного підприємства
структури України
«Адміністрація морських
портів України», код за
ЄДРПОУ 38728533

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля складу цивільної оборони

м. Херсон, Бериславське шосе, 44а

Товариство з додатковою
відповідальністю «Херсонське АТП-16563», код
за ЄДРПОУ 3119026

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

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Внутрішньозаводські залізничні колії

Херсонська обл.,
Відкрите акціонерне
м. Каховка, Чаплинське товариство «Каховка»,
шосе, 7
код за ЄДРПОУ 1033504
(припинено)

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

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Будівля недіючої районної електричної підстанції м. Херсон, вул. Михай- ВАТ «Херсонський конлівська (Петренка), 7
сервний завод дитячого
харчування ім. 8 Березня», код за ЄДРПОУ
5529573 (припинено)

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

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

Котельня

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

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Херсонська обл.,
м. Олешки, вул. Богдана Хмельницького,
будівельна дільниця

ПАТ «Херсонрибгосп», код за ЄДРПОУ
00476790,

Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

№ 12 (1292)

17

відомості
приватизації

Продовження таблиці
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоут
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
ДП «Скадовське дослідне
лісомисливське господарство», код за ЄДРПОУ
00993225

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Державна агентство Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
лісових ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Орган управління

Будівля контори Ново-Олексіївського лісХерсонська обл., смт
ництва Скадовського державного лісоЛазурне, вул. Метамисливського господарства (реєстровий
лургів, 2
№00993225.3.АААДГЕ088) у складі: адмінбудівля
(літ. А, а, а1, а2) площею 116,3 кв. м; сарай (літ.
Б);сарай (літ. В); душ (літ. Г); туалет (літ. Ж);
туалет (літ. Д); гараж (літ. З); водопровід (№ 1,
№ 2); огорожа № 3; хвіртка №4; вимощення 1
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Окреме майно – вбудоване нежитлове прим. Київ, вул. Джона
ДП «Еко», код за ЄДРПОУ Міністерство розміщення громадського призначення загальною Маккейна, 43
32309722
витку економіки,
площею 85,0 кв. м
торгівлі та сільського господарства
України
Частина нежитлових приміщень корпусу № 7
м. Київ, вул. МосковДержавне підприємство Державне космічне
загальною площею 2761,6 кв. м
ська, 8
Завод «Арсенал», код за агентство України
ЄДРПОУ 14310520

Апарат Фонду
Будівля готелю «Світязь» загальною площею
Волинська обл.,
ДП «Управління справа7896,4 кв. м
м. Луцьк, вул. Набеми Фонду державного
режна, 4
майна України», код за
ЄДРПОУ 39950170
Вбудовано-прибудоване приміщення загальною Волинська обл.,
ДП «Управління справаплощею 656,6 кв. м
м. Луцьк, проспект пре- ми Фонду державного
зидента Грушевськомайна України», код за
го, 33
ЄДРПОУ 39950170
Будівля готелю «Лісова пісня» загальною площею Волинська обл., м. Ко- ДП «Управління справа5774,7 кв. м
вель, бульвар Лесі
ми Фонду державного
Українки, 12
майна України», код за
ЄДРПОУ 39950170

Апарат Фонду

Апарат Фонду

Апарат Фонду

Продовження додатка 7
Код за
ЄДРПОУ
00845921
21049938
02497967
00729646

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 18.02.2020 № 290
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

24341869
14309764
00212630
00387298
08183514
22994509
23460862

23696820
24967600

ПЕРЕЛІК
об’єктів соціально-культурного призначення, що підлягають приватизації в 2020 році

38488780

Назва балансоутримувача
Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переабо зберігача, код за
Орган управління
ліку об’єктів, що підлягають приватизації
ЄДРПОУ
(назва, дата, номер)
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Фізкультурно – оздоровчий
Дніпропетровська обл.,
АТ «Дніпровська ТЕЦ», код Міністерство енергетики Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про закомплекс, А-2 загальною площею м. Кам’янське, вул. Васи- за ЄДРПОУ 00130820
та захисту довкілля
твердження переліків об’єктів малої привати1 288,5 кв. м
льєвська, 124
України
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Піонерський табір з господарДніпропетровська обл.,
АТ «Дніпровська ТЕЦ», код Міністерство енергетики Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про заськими (допоміжними) будівлями Верхньодніпровський р-н, за ЄДРПОУ 00130820
та захисту довкілля
твердження переліків об’єктів малої приватита спорудами
с. Бородаївка, вул. ЗаУкраїни
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»
річна, 4
Клуб металургів літ. А-1, навіс літ. Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне відділення Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про заа-1, сарай літ. Б-1, ганки №№ 1, м. Кам’янське, вул. Трилургійний комбінат», код Фонду по Дніпропетров- твердження переліків об’єктів малої привати2, 3, 4, 5, 6, загальною площею
тузна, 189
за ЄДРПОУ 05393043
ській, Запорізькій та Кі- зації, що підлягають приватизації в 2020 році»
1230,0 кв. м, тротуар літ. І
ровоградській областях
Палац культури «Металург»
Дніпропетровська обл.,
АТ «Інтерпайп Новомосков- Регіональне відділення Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про внем. Новомосковськ, вул. Па- ський трубний завод», код Фонду по Дніпропетров- сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019
ланочна, 6А
за ЄДРПОУ 05393139
ській, Запорізькій та Кі- № 1574 «Про затвердження переліків
ровоградській областях об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2020 році» (із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Готель
Миколаївська обл., Микола- АТ «Радсад», код за ЄДРегіональне відділення Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про заївський р-н, селище Радіс- РПОУ 00413989
Фонду по Одеській та
твердження переліків об’єктів малої приватиний Сад, вул. Миру, 9Б
Миколаївській областях зації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Кінотеатр «Електрон» на 580
Донецька обл., Мар’їнський ПАТ «Донбасенерго», код Міністерство енергетики Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про замісць загальною площею
р-н, м. Курахове, вул. Меч- за ЄДРПОУ 23343582
та захисту довкілля
твердження переліків об’єктів малої привати832,3 кв. м
никова, 12
України
зації, що підлягають приватизації в 2020 році»

16460790

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Додаток 7
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 28.02.2020 № 367)

ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих,
що передані в оренду, приватизацію яких розпочато в 2018 – 2019 роках
Код за
ЄДРПОУ
01128475
14349640
00692239

08011078
00693233
00693227
04605711
00700192

07552205
25077191
14044113

31782788
07978157
08457704

31803446
24306494
00176259

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

30518866
21537419
25202325
30251613
36946596

33323245
31091889
01125614
00852909
32444638
00953042
20077743
14312789
05516406
35829997
00203625
35411469

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький
м. Вінниця, вул. Чехова, 7
Державний концерн «Укроборонпром»
авіаційний завод – «ВІАЗ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Літинський
Вінницька обл., смт Літин, вул. Со- Апарат Фонду
автобусний парк»
сонське шосе, 4
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Тульчинське
Вінницька обл., Тульчинський р-н,
Регіональне відділення Фонду по Він
виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві»
с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 81 ницькій та Хмельницькій областях
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Запорізький
м. Запоріжжя, вул. Уральська, 1
Державний концерн «Укроборонпром»
автомобільний ремонтний завод»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Апостолівське Дніпропетровська обл., АпостолівАпарат Фонду
підприємство по племінній справі у тваринництві»
ський р-н, м. Апостолове, вул. Каманіна, 1
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Софіївське під- Дніпропетровська обл., Софіївський Апарат Фонду
приємство по племінній справі в тваринництві»
р-н, с. Вакулове, вул. 40 років Перемоги, 2
Державне підприємство «Проектний інститут «ДніпродзержинськциДніпропетровська обл.,
Апарат Фонду
вільпроект»
м. Кам’янське, вул. Запорізька, 20а
Державна підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»
Кіровоградська обл., Олександрій- Регіональне відділення Фонду по Дніпроський р-н, с. Рожеве
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Регіональне відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Іваном. Івано-Франківськ, вул. Хриплин- Державний концерн «Укроборонпром»
Франківський котельно-зварювальний завод»
ська, 11
Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної швейноЧернівецька обл., Сокирянський р-н, Регіональне відділення Фонду по Іванотрикотажної фабрики
м. Новодністровськ
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства Тернопільське м. Тернопіль, Підволочиське шосе, Апарат Фонду
державне авіційне підприємство «Універсал-Авіа»
аеропорт
Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства
Київська обл., м. Бровари, вул. Сер- Міністерство аграрної політики та продо«Броварський оптовий ринок»
гія Москаленка, 26-А
вольства України
Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного
м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорно- Регіональне відділення Фонду по Київжитлово-побутового підприємства «Житлосервіс»
вола, 261/1
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «171 Чернігів- м. Чернігів, вул. Кошового, 1
Державний концерн «Укроборонпром»
ський ремонтний завод»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ніжинський
Чернігівська обл., м. Ніжин,
Державний концерн «Укроборонпром»
ремонтний завод інженерного озброєння»
вул. Прилуцька, 131
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ліктрави»
Львівська обл., Мостиський р-н,
Апарат Фонду
м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 121
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівське»
Львівська обл., Яворівський р-н,
Апарат Фонду
с. Висіч
Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного підприєм- Волинська обл., м. Нововолинськ,
Міністерство енергетики та вугільної проства «Волиньвугілля»
вул. Луцька,1
мисловості України

00692386 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волинське
Волинська обл., Луцький р-н, смт
Апарат Фонду
обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній Рокині, вул. Столбова, 2
справі у тваринництві»
05281529 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волинська
Волинська обл., м. Ковель, вул. Ва- Апарат Фонду
станція луківництва»
тутіна, 69
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
01387828 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Енергомонм. Одеса, вул. Семінарська, 15а
Регіональне відділення Фонду по Одеській
тажний поїзд № 754»
та Миколаївській областях
33171824 Державне підприємство «Регіональний дослідно-експериментальний Одеська обл., Біляївський р-н,
Регіональне відділення Фонду по Одеській
комплекс»
с. Паліївка
та Миколаївській областях
13884006 Єдиний майновий комплекс державного підприємства ремонтном. Одеса, вул. Михайлівська, 13
Апарат Фонду
будівельної дільниці «Агрос»
22492239 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Південний
Одеська обл., м. Южне, вул. ІндуРегіональне відділення Фонду по Одеській
державний науково-виробничий центр «Прогрес»
стріальна, 8
та Миколаївській областях
21028008 Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства
м. Одеса, вул. Терешкової, 21
Українська державна будівельна корпора«Нефон»
ція «Укрбуд»
24971375 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК»
Одеська обл., Овідіопольський р-н, Державна служба України з питань
смт Авангард, вул. Базова, 21
регуляторної політики та розвитку підприємництва
00854995 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ПлемрепроМиколаївська обл., Миколаївський
Апарат Фонду
дуктор «Степове»
р-н, с. Степове
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37423350
05422987

32495626
00193766
24433063
24608516
33517806
05813452
13435260
13767921
00240106
00274660
14311070
14309563
00193737
19471771
16287311
05785017
00191951
00244127
05405575
13884845
00216875
14312022
00224892
00230774
04880311
00237630
00193683
20473002
19363188
00152052

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чутове»
Полтавська обл., смт Чутове,
Регіональне відділення Фонду по Полтаввул. Центральна, 12, кімн. 7
ській та Сумській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
м. Полтава, вул. Сапіго, 1
Апарат Фонду
інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»
Державне підприємство «Державний проектний інститут містобудуван- м. Полтава, вул. Гоголя, 25
Апарат Фонду
ня «Міськбудпроект» (м. Полтава)
Єдиний майновий комплекс Державного насінницького сільськогоспо- Сумська обл., Конотопський р-н,
Апарат Фонду
дарського підприємства «Вирівське»
с. Вирівка, вул. Шевченка, 2
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бюро з стан- м. Харків, вул. Халтуріна, 46
Апарат Фонду
дартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський
м. Харків, вул. Достоєвського, 3
Державний концерн «Укроборонпром»
завод транспортного устаткування»
Державне підприємство «Український державний інститут по проекту- м. Харків, просп. Московський, 151 Регіональне відділення Фонду по Харківванню заводів важкого машинобудування»
ській, Донецькій та Луганській областях
Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський
Харківська обл., Богодухівський р-н, Регіональне відділення Фонду по Харківучбово-курсовий комбінат»
с. Лозова
ській, Донецькій та Луганській областях
Державне підприємство «Світанок»
Харківська обл., Балаклійський р-н, Апарат Фонду
м. Балаклія, вул. Загородня, 7
Державне підприємство «Благодатне»
Харківська обл., Зміївський р-н,
Апарат Фонду
с. Благодатне, вул. Жовтнева, 16
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з сер- м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
Регіональне відділення Фонду по Харківтифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов
ській, Донецькій та Луганській областях
процесу перевезень на залізничному транспорті»
Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден»
Донецька обл., м. Маріуполь, пр.
Міністерство інфраструктури України
Луніна, 42
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центральний м. Київ, вул. Фрунзе, 160/20
Державний концерн «Укроборонпром»
науково-дослідний інститут навігації і управління»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укроборонм. Київ, Саперно-Слобідський
Державний концерн «Укроборонпром»
ресурси»
проїзд, 3
Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Український
м. Київ, бул. Лесі Українки, 26
Міністерство регіонального розвитку,
інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва»
будівництва та житлово-комунального
господарства України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Проектний
м. Київ, вул. Межигірська, 83
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український
м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
центр у сфері благоустрою»
Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного забезм. Київ, вул. Михайла Чалого, 3
Апарат Фонду
печення та автоматики «Укрдорзв’язок»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
м. Київ, вул. Саксаганського, 1
Апарат Фонду
резервний насіннєвий фонд України»
Державне підприємство «Розрахунковий центр послуг»
м. Київ, просп. Возз’єднання, 15/17 Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Державне підприємство «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
виробів та конструкцій»
Державне підприємство «Науково-технічний центр оцінки відповідності м. Київ, вул. Віталія Шимановсько- Регіональне відділення Фонду по м. Києву
у будівництві «Будцентр»
го, 2/1
Державне підприємство «Центр будівельного та енергоефективного
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 Апарат Фонду
інжинірингу»
Апарат Фонду
Державне підприємство «Вінницький завод «Кристал»
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21
Апарат Фонду
Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях»
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Героїв Апарат Фонду
Сталінграду, 36
Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське паром. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1
Міністерство інфраструктури України
плавство»
Державне підприємство «Іскра»
Харківська обл., Зміївський р-н,
Апарат Фонду
с. Велика Гомільша
Державне підприємство «Завод «Радіореле»
м. Харків, просп. Гагаріна, 181
Апарат Фонду
Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Апарат Фонду
Новопокровка, вул. ім. В. Вєсіча,1
Державне підприємство «Укрекоресурси»
м. Київ, вул. Лобачевського, 23в
Апарат Фонду
Державне підприємство «Електронмаш»
м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський
м. Львів, вул. Тернопільська, 10
Апарат Фонду
науково-дослідний і проектний інститут «ЛьвівбудмНДІпроект»
Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна аген- м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 Апарат Фонду
ція «Стратегія регіонального розвитку»
Запорізьке державне підприємство «Кремнійполімер»
м. Запоріжжя, вул. Теплична, 7
Апарат Фонду
Державне підприємство «Український карантинний розсадник»
Київська обл., Києво-Святошинський Міністерство регіонального розвитку,
р-н, с. Мила, вул. Комарова, 2-В
будівництва та житлово-комунального
господарства України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпровський м. Дніпро, вул. Орбітальна, 13
Апарат Фонду
електровозобудівний завод»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Часів-Ярська Донецька обл., м. Часів Яр,
Апарат Фонду
державна геологорозвідувальна партія»
вул. Привокзальна, 23
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро-ВДМ» м. Дніпро, вул. Криворізька,1
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр з серти- м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24 А
Апарат Фонду
фікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Міжрегіональ м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-А Апарат Фонду
ний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб,
балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Технічний
м. Запоріжжя, вул. Степова, 11
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
центр ЗАЗАВТОТЕХНІКА»
та сільського господарства України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 16
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
проектний інститут по проектуванню підприємств гумової промиста сільського господарства України
ловості»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інженерний
Кіровоградська обл., м. СвітлоАпарат Фонду
центр твердих сплавів «СВІТКЕРМЕТ»
водськ, вул. Комсомольська, 34
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «МелітопольЗапорізька обл., м. Мелітополь,
Апарат Фонду
ський завод «ГІДРОМАШ»
вул. Інтеркультурна, 191
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Навчальном. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37 Апарат Фонду
виробничі майстерні»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський
м. Харків, вул. Кривоконівська, 30
Апарат Фонду
науково-дослідний інститут технології машинобудування»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковом. Черкаси, вул. Одеська, 8
Апарат Фонду
дослідний інститут «АКОРД»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «УКРЧОРМЕТ- Дніпропетровська обл., м. Кривий
Апарат Фонду
ГЕОЛОГІЯ»
Ріг, вул. Женевська, 4
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з серти- м. Харків, вул. Дарвіна, 20
Апарат Фонду
фікації УКРНДІМЕТ-СЕРТ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський
м. Київ, вул. Щекавицька, 7
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної
та сільського господарства України
промисловості»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський
м. Львів, вул. Академіка ПідстриАпарат Фонду
державний ювелірний завод»
гача, 2
Єдиний майновий комплекс державного підприємства
м. Дніпро, площа Героїв Майдану, 1 Апарат Фонду
«ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державм. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
ний сертифікаційний центр синтетичних миючих засобів та виробів
та сільського господарства України
електронної техніки «ЕЛХІМ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський
м. Харків, пр. Московський, 199
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
електромеханічний завод»
та сільського господарства України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський
м. Одеса, вул. Мечникова, 132
Апарат Фонду
науково-дослідний інститут телевізійної техніки»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Технологічне м. Харків, вул. Велика ПанасівАпарат Фонду
бюро електроапаратури»
ська, 106
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковом. Вінниця, вул. Ватутіна, 18
Апарат Фонду
дослідний інститут «Гелій»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське спеці- м. Одеса, вул. Миколи БоровськоМіністерство розвитку економіки, торгівлі
альне конструкторське бюро прецизійних верстатів»
го, 41
та сільського господарства України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Криворізький Дніпропетровська обл., м. Кривий
Апарат Фонду
інститут автоматики»
Ріг, вул. Стєклова, 3
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціальне
м. Харків, пр. Гагаріна, 1
Апарат Фонду
проектно-технологічне бюро виробничих потужностей»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський спе- м. Одеса, вул. І. Франка, 55
Апарат Фонду
ціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укрметалург м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 18
Апарат Фонду
ізотоп»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе кон- м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7
Апарат Фонду
структорське бюро «ЕЛМІС»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут мам. Харків, вул. Котлова, 29
Апарат Фонду
шин і систем»
Єдиний майновий комплекс Державного науково-дослідного інституту м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 16
Апарат Фонду
великогабаритних шин
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відомості
приватизації

Продовження додатка 7
Код за
Назва об’єкта
ЄДРПОУ
01180568 Єдиний майновий комплекс Чорноморського головного морського
агентства «Інфлот»
01131589 Єдиний майновий комплекс Українського державного
проектно-технологічного науково-дослідного інституту цивільної авіації
«Украеропроект»
20959963 Єдиний майновий комплекс Державної судноплавної компанії
«Укртанкер»
01130696 Єдиний майновий комплекс Державної авіаційної компанії «ХерсонАвіа»
24244451 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту»
01125703 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Скадовський
морський торговельний порт»
21536845 Єдиний майновий комплекс Українського державного підприємства по
обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів
«Укрінтеравтосервіс»
01125206 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ»
30324911 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровськавтотранссервіс»
01125637 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ЧорноморськоАзовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Укрспецобладнання»
02968154 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Житомирторф»

Адреса об’єкта

Орган управління

м. Одеса, Митна площа, 1

Апарат Фонду

м. Київ, просп. Перемоги, 14

Міністерство інфраструктури України

м. Одеса, вул. Дерибасівська, 4

Міністерство інфраструктури України

м. Херсон, Аеропорт ЦА

Міністерство інфраструктури України

м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2

Апарат Фонду

м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 2

Міністерство інфраструктури України

Київська обл., Вишгородський р-н,
с. Новосілки, вул. Київська, 50

Міністерство інфраструктури України

Одеська обл., м. Вилкове, вул. При- Апарат Фонду
дунайська, 2
м. Дніпро, вул. Жуковського, 23
Апарат Фонду
м. Іллічівськ, смт Олександрівка,
вул. Судноремонтна, 35
м. Чорноморськ, с. Малодолинське,
вул. Лиманська, 1
м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25
м. Київ, вул. Промислова, 10

Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
02968177 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київторф»
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
02968193 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівнеторф»
Рівненська обл., Дубенський р-н, смт Міністерство енергетики та захисту доСмига, вул. Миру,1
вкілля України
02968208 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сумиторф»
Сумська обл., Конотопський р-н,
Міністерство енергетики та захисту дос. Заводське, вул. Заводська, 81-А вкілля України
02968875 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Поділляторф» Тернопільська обл., Шумський р-н, Міністерство енергетики та захисту дос. Кути
вкілля України
02968220 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чернігівторф» м. Чернігів, вул. Громадська, 35-А
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
00426302 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волиньторф» Волинська обл., Маневицький р-н, Міністерство енергетики та захисту дос. Прилісне, вул. Сойне,15
вкілля України
02968160 Єдиний майновий комплекс державного підприємства КоростишівЖитомирська обл., м. Коростишів,
Міністерство енергетики та захисту доський завод «Реммашторф»
вул. 19-та Буддільниця
вкілля України
00130044 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівське
м. Львів, вул. Наукова, 5
Міністерство енергетики та захисту доконструкторське бюро»
вкілля України
14072049 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський
м. Харків, пров. Кузнечний, 2
Міністерство енергетики та захисту донауково-дослідний інтитут комплексної автоматизації»
вкілля України
19096505 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Лабораторія
Дніпропетровська обл.,
Міністерство енергетики та захисту довеликомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень»
м. Кам’янське, Дніпровський р-н,
вкілля України
вул. Логінова, 1
19480600 Єдиний майновий комплекс державного підприємства зовнішньоеко- м. Київ, вул. Кирилівська, 85
Міністерство енергетики та захисту дономічної діяльності «Укрінтеренерго»
вкілля України
00132842 Єдиний майновий комплекс державного підприємства з комплектної м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8
Міністерство енергетики та захисту допоставки устаткування «Укренергокомплект»
вкілля України
30168850 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Смоли»
Дніпропетровська обл.,
Міністерство енергетики та захисту дом. Кам’янське, просп. Аношкіна, 179 вкілля України
00113968 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський ін- м. Київ, просп. Перемоги, 4
Міністерство енергетики та захисту доститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект»
вкілля України
00150113 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський
м. Львів, вул. Золота, 8
Міністерство енергетики та захисту додержавний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних
вкілля України
підприємств» («Львівдіпронафтохім»)
00152402 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дашавський
Львовська обл., Стрийський р-н,
Міністерство енергетики та захисту дозавод композиційних матеріалів»
смт Дашава
вкілля України
40336737 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18
Міністерство енергетики та захисту донауково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівнивкілля України
цтва» (ДНДІОМШБ)
00130441 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «НауковоДонецька обл., м. Слов’янськ,
Міністерство енергетики та захисту додослідний інститут високих напруг»
вул. Генерала Батюка, 22
вкілля України
03482347 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Підприємство м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24
Міністерство енергетики та захисту доіз забезпечення нафтопродуктами»
вкілля України
05794418 Єдиний майновий комплекс спеціалізованого управління з ремонту за- м. Харків, пров. Театральний, 11/13 Міністерство енергетики та захисту дособів автоматизації і систем управління «Орггазремавтоматика»
вкілля України
Єдиний майновий комплекс «Південнодонбаське вантажноДонецька обл., м. Вугледар, ст.
Міністерство енергетики та захисту дотранспортне управління»
Вуглесборочна
вкілля України
0114092 Єдиний майновий комплекс державного проектно-вишукувальний та м. Харків, Набережна Гімназійна, 2 Міністерство енергетики та захисту донауково-дослідний інститут «Укренергомережпроект»
вкілля України
Єдиний майновий комплекс промислового залізничного транспорту
Донецька обл., м. Мирноград,
Міністерство енергетики та захисту доДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»
вул. Соборна, 51
вкілля України
02471347 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укрпостач
м. Одеса, вул. Артилерійська, 11
Апарат Фонду
преса»
04653207 Єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого автотранм. Київ, вул. Туманяна, 15
Апарат Фонду
спортного підприємства Державного комітету телебачення і радіомовлення України
03534423 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський до- м. Львів, вул. Ткацька, 9
Апарат Фонду
слідний завод Національної академії наук України»
13691187 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Державне
м. Київ, вул. Дегтярівська, 36
Київська міська державна адміністрація
науково-виробниче підприємство «Термохолод»
16284318 Єдиний майновий комплекс державного виробничого підприємства
м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
Київська міська державна адміністрація
«Скіф»
14274051 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Центр обслуго- м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3
Київська міська державна адміністрація
вування наукової та інженерної праці
31223828 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Криворізький м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світаль- Апарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
ського, 1К
23510933 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський
м. Київ, вул. Ливарська, 1-А
Апарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
20774790 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Західний
м. Львів, вул. Богдана ХмельницьАпарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
кого, 233-А
24908201 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Запорізький
м. Запоріжжя, Північне шосе, 25
Апарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
23369086 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Придніпров- м. Дніпро, вул. Казакова, 3
Апарат Фонду
ський експертно-технічний центр Держпраці»
20538693 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Карпатський м. Івано-Франківськ, вул. МаксиДержавна служба України з питань праці
експертно-технічний центр Держпраці»
мовича, 15
20950040 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чорноморм. Одеса, вул. Тираспольська, 12
Апарат Фонду
ський експертно-технічний центр Держпраці»
22560691 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівненський
м. Рівне, вул. Лермонтова, 7
Апарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
20405673 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Житомирський м. Житомир, майдан Путятинський, Апарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
2, оф. 521, 522
21224850 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Східний
м. Харків, вул. Чернишевська, 72
Апарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
30175035 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сумський
м. Суми, вул. Косівщинська, 18
Апарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
22825669 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чернігівський м. Чернігів, вул. КрасносільськоАпарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
го, 89
21324155 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Подільський
м. Хмельницький, вул. І. Франка, 2 Апарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
21750544 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волинський
м. Луцьк, вул. Кравчука, 22в
Апарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
13417687 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр серм. Дніпро, вул. Ленінградська, 68,
Апарат Фонду
тифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комп- корп. 9
лексу Держпраці»
21727350 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький
м. Вінниця, пров. Цегельний, 12
Апарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
38015558 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Закарпатський м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13
Апарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
22607725 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Тернопільм. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7
Апарат Фонду
ський експертно-технічний центр Держпраці»
22800764 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Черкаський
м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23-А
Апарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
23246991 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чернівецький м. Чернівці, вул. Зелена, 3
Апарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
23182908 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Донецький
Донецька обл., м. Мирноград,
Державна служба України з питань праці
експертно-технічний центр Держпраці»
вул. Коржова, 16
20635031 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградм. Кропивницький, вул. Дворцова, 24 Апарат Фонду
ський експертно-технічний центр Держпраці»
40872122 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Полтавський м. Полтава, вул. Харківське шосе, 5 Апарат Фонду
експертно-технічний центр Держпраці»
31108394 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інформаціно- м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6 (юридична Апарат Фонду
аналітичне агентство»
адреса); м. Київ, вул. Шота Руставелі,
3 (фактичне місцезнаходження підприємства)
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Продовження додатка 7
Код за
Назва об’єкта
ЄДРПОУ
14110643 Єдиний майновий комплекс Червонооскільського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства
05828703 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Білоцерківський завод «Еталон»
03534268 Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної
механіки Національної академії наук України
30540350 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр анкерного кріплення»
22101227 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науководослідний центр екологічного маркетингу та інжинірингу Національної
академії наук України»
24726003 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковотехнологічний центр паливно-енергетичних ресурсів Національної
академії наук України»
30967359 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук Національної академії наук України»
32922110 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науководослідний центр проблем надрокористування «ГЕОРЕСУРС»
31566521 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковотехнологічний центр «ПАТОН-ВІРМЕНІЯ» Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона НАН України
05410381 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії
наук України»
31904368 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
науково-технологічний центр «Новітні матеріали і технології порошкової металургії» Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України»
21551098 Єдиний майновий комплекс державного зовнішньоторговельного виробничого підприємства «Фірма «ІНПАТ»
19026309 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковотехнічний центр «ПЛАЗМОТРОН» Інституту електрозварювання ім. Є.
О. Патона Національної академії наук України»
24938142 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Науково-техніч
ний центр забезпечення якості та сертифікації «Сепроз» Національної
академії наук України
22963331 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Науковоінженерний центр «ПАТОН-АЗОВМАШ» Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона Національної академії наук України
25293090 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Госпрозрахунковий науково-технологічний центр газотермічних покрить «ДЕЛЬТА»
32156276 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Наукововиробничий центр «ЕЛЕКТРОТЕРМІЯ» Інституту електрозварювання ім.
Є. О. Патона Національної академії наук України»
14287896 Єдиний майновий комплекс малого виробничо-впроваджувального
підприємства «МЕКОЛ»
32303097 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-інже
нерний центр матеріалів для зварювання і наплавлення Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України»
14283622 Єдиний майновий комплекс малого державного підприємства «Інспек
ція та діагностика промислових споруд»
32709630 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-тех
нічний центр імунобіотехнології» НТК «Інститут монокристалів» НАН
України»
14215773 Єдиний майновий комплекс малого науково-виробничого об’єднання
«Домен»
13694814 Єдиний майновий комплекс державного малого підприємства
«Інструментально-магнітні композити»
16463104 Науково-інженерний центр дослідження та виробництва зварних конструкцій Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної
академії наук України
13550630 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціальне
конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем моделювання в
енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України»
05447496 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дослідне
конструкторсько-технологічне бюро з інтенсифікації тепломасообмінних процесів Інституту технічної теплофізики НАН України
35316308 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Наукововиробничий центр «Біодизель» Інституту технічної теплофізики НАН
України»
04591251 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Комплексний
інноваційний центр Інституту проблем машинобудування Національної
академії наук України»
05540178 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дослідний завод Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний
інститут» НАН України
16300365 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ЕКОІНФОРМ»

Адреса об’єкта
Харківська обл., Борівський р-н,
с. Піски-Радьківські, пров. Шосейний, 6
Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Сухоярська, 16
м. Дніпро, вул. Лешко-Попеля, 15

Орган управління
Державне агентство рибного господарства України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Національна академія наук України

м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-А Національна академія наук України
м. Ужгород, вул. Університецька, 21

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б

Національна академія наук України

м. Київ, пров. Лабораторний, 1

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Боженка, буд. 11,
корпус 4

Національна академія наук України

м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Академіка Кржижанівського, 3

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Ежена Потьє, 9-А

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Академіка Кржижанівського, 3
м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія наук України

м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 34/1
м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Світлицького, 35

Національна академія наук України

Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна, 189
м. Київ, вул. Службова, 3

Національна академія наук України

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

Національна академія наук України

м. Житомир, вул. Пушкінська, 44

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 2

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 2

Національна академія наук України

м. Харків, вул. Пожарського, 2/10

Національна академія наук України

Харківська обл., Валківський р-н,
м. Валки, вул. 1 Травня, 49

Національна академія наук України

м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 34-А
м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 34
Херсонська обл., Генічеський р-н,
селище Сиваш

Національна академія наук України

м. Одеса, вул. Пушкінська, 37
м. Київ, вул. Васильківська, 45

Національна академія наук України
Національна академія наук України

м. Харків, майдан Фейєрбаха, 10

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Горького, 68

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15

Національна академія наук України

Київська обл., Васильківський р-н,
смт Глеваха, вул. Ботанічна, 3
31237982 Єдиний майновий комплекс державного підприємства по відновленню м. Київ, бульв. Академіка Вернадосновних засобів «Академвторресурс» НАН України
ського, 34-Б
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства
Дніпропетровська обл., м. Кривий
«Трансмаш»
Ріг, вул. Коломойцівська, 25
33933233 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чорноморм. Одеса, Отрада пляж, 16/2
ський яхт-клуб»

Національна академія наук України

13696823 Єдиний майновий комплекс малого науково-виробничого підприємства «ВІДРОДЖЕННЯ»
05540184 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ДжанкойськоСиваський дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні
ім. О. О. Чуйка Національної академії наук України»
13898592 Державне підприємство Мале державне підприємство «Інеко»
19016204 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науководослідний медико-інженерний центр немедикаментозного оздоровлення, реабілітації та терапії «НОРТ» при Інституті експериментальної
патології, онкології, радіобіології ім. Р. Е. Кавецького НАН України»
14057736 Єдиний майновий комплекс малого державного підприємства «Інститут проблем управління Національної академії наук України»
36377031 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковоекспертний центр лікарських засобів, створених на основі нанотехнологій, НАН України»
13675142 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ДИСИТ» Національної академії наук України»
22206676 Розплідник дослідних тварин Національної академії наук України

Національна академія наук України

Національна академія наук України

Національна академія наук України

Національна академія наук України
Національна академія наук України

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

Додаток 8
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 28.02.2020 № 367)

ПЕРЕЛІК
окремого майна, приватизацію якого розпочато в 2018 – 2019 роках
Назва балансоутримувача
Адреса об’єкта
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
Прохідна загальною площею 72,1 кв. м
Вінницька обл., м. Туль- ТОВ «Тульчинський консервний
Регіональне відділення Фонду по
чин, вул. Заводська, 2 А завод», код за ЄДРПОУ 33414908
Вінницькій та Хмельницькій областях
Адміністративний корпус загальною площею 1974,2 кв. м
Вінницька обл., м. Туль- ТОВ «Тульчинський консервний
Регіональне відділення Фонду по
чин, вул. Заводська, 2 Б завод», код за ЄДРПОУ 33414908
Вінницькій та Хмельницькій областях
Будівля колишнього клубу загальною площею 210,1 кв. м
Вінницька обл., м. Туль- ТОВ «Тульчинський консервний
Регіональне відділення Фонду по
чин, вул. Заводська, 2 В завод», код за ЄДРПОУ 33414908
Вінницькій та Хмельницькій областях
Металева ємність 400 куб. м
Вінницька обл., м. Туль- ТОВ «Тульчинський консервний
Регіональне відділення Фонду по
чин, вул. Заводська, 2 г завод», код за ЄДРПОУ 33414908
Вінницькій та Хмельницькій областях
Нежитлова будівля для продуктів загальною площею
Вінницька обл., ТеВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
87,5 кв. м; ВАТ «Удицький цукровий завод»
плицький р-н, с. Удич,
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. 1-го Травня, 2а
Будинок тваринника площею 90,6 кв. м, що не увійшов до Вінницька обл., Іллінець- ТОВ «Шанс», код за ЄДРПОУ 20119134 Регіональне відділення Фонду по
статутного капіталу СВАТ «Садовод»
кий р-н, с. Криштопівка,
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. Жовтнева, 11б
Будівля лазні загальною площею 55,6 кв. м, що не увійшла Вінницька обл., ЛітинВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна»
ський р-н, с. Літинські
Вінницькій та Хмельницькій областях
Хутори, вул. Б. Варави, 1а
Центральний склад-навіс № 2 літ. В загальною площею
Вінницька обл., м. ЛадиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
424,1 кв. м, який не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ла- жин, вул. Промислова, 9б
Вінницькій та Хмельницькій областях
дижинське ЕМПЗ № 9», код за ЄДРПОУ 00121790
Гаражі літ. Г загальною площею 183,1 кв. м, які не увійшли Вінницька обл., м. ЛадиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9», код жин, вул. Промислова, 9а
Вінницькій та Хмельницькій областях
за ЄДРПОУ 00121790
Майстерня МЗМ літ. Д загальною площею 363,4 кв. м, яка Вінницька обл., м. ЛадиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ жин, вул. Промислова, 9в
Вінницькій та Хмельницькій областях
№ 9», код за ЄДРПОУ 00121790
Назва об’єкта

№ 12 (1292)

19

відомості
приватизації

Продовження додатка 8
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Водонапірна башта «Рожновського» літ. № 1, сходи літ.
№ 2, приямок літ. № 3

Вінницька обл., Тульчинський р-н, сщ/рада
Кирнасівка, «Набережне»
урочище, 1А
Приміщення дизельної літ. Д, загальною площею 22,3 кв. м Вінницька обл., Тульчинський р-н, с/рада Клебанська, «Федьківське»
урочище, 1А
Будівля лазні літ. А площею 50,8 кв. м
Вінницька обл., Літинський р-н, с. Громадське,
вул. Ковпака, 4а
Будівля прохідної літ. А загальною площею 114,1 кв. м.
м. Вінниця, вул. Гонти, 30

Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», Регіональне відділення Фонду по
код за ЄДРПОУ 05413994
Вінницькій та Хмельницькій областях
СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», Регіональне відділення Фонду по
код за ЄДРПОУ 05413994
Вінницькій та Хмельницькій областях
ПрАТ «Племзавод «Літинський», код за Регіональне відділення Фонду по
ЄДРПОУ 00846180
Вінницькій та Хмельницькій областях

ПрАТ «Будмаш», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
1267863
Вінницькій та Хмельницькій областях
Приміщення лазні з № 2-1 по № 2-7 загальною площею
Вінницька обл., КозяТОВ «Агромир і Ко», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
50,0 кв. м в будівлі літ. «З, З1, з», що не увійшли до статутно- тинський р-н, с. Садове, 05527692
Вінницькій та Хмельницькій областях
го капіталу СВАТ «Комсомольське», код за ЄДРПОУ 05527692 вул. Бригадна, 7
Приміщення їдальні загальною площею 391,4 кв. м в будівлі Вінницька обл., ТросНовоободівська сільська рада, код за Регіональне відділення Фонду по
торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на І поверсі
тянецький р-н, с. Нова
ЄДРПОУ 4331099
Вінницькій та Хмельницькій областях
з № 14 по № 33 площею 379,3 кв. м; підвал № 1 площею
Ободівка, вул. Призавод12,1 кв. м, вхідний майданчик а, що не увійшли до статутного ська, 24д
капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ
00371742
Приміщення побуткомбінату загальною площею 261,4 кв. м Вінницька обл., ТросНовоободівська сільська рада, код за Регіональне відділення Фонду по
в будівлі торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на тянецький р-н, с. Нова
ЄДРПОУ 4331099
Вінницькій та Хмельницькій областях
І поверсі з № 34 по № 39 площею 139,4 кв. м; на ІІ поверсі Ободівка, вул. Призаводз № 40 по № 52 площею 122,0 кв. м, вхідні майданчики
ська, 24д
а2, а4, сходи а3, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ
«Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742
Нежитлове вбудоване приміщення № 58 площею 25,3 кв. м
м. Вінниця, вул. ХмельВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
на 1 поверсі двоповерхової адміністративної будівлі, що не
ницьке шосе, 23
Вінницькій та Хмельницькій областях
увійшло до статутного капіталу ЗАТ Вінницький кущовий
інформаційно-обчислювальний центр, код за ЄДРПОУ 5521867
Будівля лазні загальною площею 99,8 кв. м
Вінницька обл., ЛітинТесівська сільська рада Літинського
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Іванівці,
району Вінницької області, код за
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. Слобідська, 30
ЄДРПОУ 04326490
Будівля лазні загальною площею 174,7 кв. м, що не увійшла Вінницька обл., ОратівВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
до статутного капіталу ВАТ «Скоморошівський цукровий за- ський р-н, с. СкоморошВінницькій та Хмельницькій областях
вод», код за ЄДРПОУ 00371771
ки, вул. Центральна, 12а
Будівля лазні (літ. А, А1, а) та будівля пральні (літ. Б), що не Вінницька обл., Тиврів- Дочірнє підприємство ВАТ «Завод
Регіональне відділення Фонду по
увійшли до статутного капіталу ВАТ «Завод «Автоелектроа- ський р-н, смт Сутиски, «Автоелектроапаратура», код за
Вінницькій та Хмельницькій областях
паратура», код за ЄДРПОУ 00232489
вул. Зарічна, 38
ЄДРПОУ 34447269
Лінія електромереж, що не увійшла до статутного капіталу
м. Вінниця, вул. ВатуТОВ «Вінницяпроморенда», код за
Регіональне відділення Фонду по
ВАТ «Вінницьке АТП – 10555»
тіна, 10Б
ЄДРПОУ 42042741
Вінницькій та Хмельницькій областях
Приміщення № 7-1 площею 17,1 кв. м на третьому поверсі м. Вінниця, вул. 600ТОВ «Вінницький оптико-механічний Регіональне відділення Фонду по
виробничого корпусу літ. Т (В)
річчя, 25
завод», код за ЄДРПОУ 23062707
Вінницькій та Хмельницькій областях
Нежитлове вбудоване приміщення, гараж № 1, літ. А, заВінницька обл., Барський Управління державної казначейської
Державна казначейська служба
гальною площею 41,8 кв. м з оглядовою ямою літ. а
р-н, м. Бар, вул. Героїв служби України у Барському районі Він України
Майдану, 20, гараж № 1 ницької області, код за ЄДРПОУ 38027888
Будівля лазні літ. «А», тамбур літ. «а», загальною площею
Вінницька обл., Муровано- Дерешівська сільська рада Мурованоку- Регіональне відділення Фонду по
178,3 кв. м з ґанком літ. «а1»
куриловецький р-н, с. Де- риловецького району Вінницької облас- Вінницькій та Хмельницькій областях
решова, вул. Березова, 8 ті, код за ЄДРПОУ 20092228 (зберігач)
Нежитлова будівля – Річковий вокзал літ. «А», «А1», заВінницька обл.,
Державне підприємство «Адміністра- Міністерство інфраструктури
гальною площею 455,6 кв. м, крім підпірної стінки № 2 із
м. Могилів-Подільський, ція річкових портів», код за ЄДРПОУ
України
сходами № 1
вул. Київська, 2/2
33404067
Нежитлова будівля майстерні літ. «А», загальною площею
Вінницька обл.,
Державне підприємство «Адміністра- Міністерство інфраструктури
125,4 кв. м, з добудовами літ. «а», літ. «а1», ґанком літ. «а2» м. Могилів-Подільський, ція річкових портів», код за ЄДРПОУ
України
вул. Острівська, 38
33404067
Погріб літера «Б-1», загальною площею 39,7 кв. м
Хмельницька обл., ЛетиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
чівський р-н, смт Летичів,
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. Автопарківська, 8
Погріб літера «В-1», загальною площею 39,1 кв. м.
Хмельницька обл., ЛетиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
чівський р-н, смт Летичів,
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. Автопарківська, 8
Погріб, загальною площею 113,8 кв. м
Хмельницька обл., Лети- ВАТ «Летичівський агрегатний завод», Регіональне відділення Фонду по
чівський р-н, смт Летичів, код за ЄДРПОУ 901683
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. І.Франка, 33
Будівля виробничих приміщень літ. «Б» площею 33,9 кв. м, м. Хмельницький,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресурпожежний резервуар, зливна каналізація
вул. Ярослава Мудрого, 11 Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Гараж загальною площею 18,0 кв. м
м. Хмельницький,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресурвул. Ярослава Мудрого, 11 Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Гараж загальною площею 32,0 кв. м
м. Хмельницький,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресурвул. Ярослава Мудрого, 11 Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Будівля виробничих приміщень літ. «З-1» загальною плом. Хмельницький,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресурщею 416,2 кв. м
вул. Юхима Сіцінського, 49 Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Будівлі виробничих приміщень літ. «Г-1», «Д-2», «Е-1» зам. Хмельницький,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресургальною площею 718,7 кв. м
вул. Юхима Сіцінського, 49 Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Будівля складу для матеріалів літ. «В-1» загальною площею Хмельницька обл.,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресур15,0 кв. м
м. Старокостянтинів,
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
вул. Івана Франка, 53
05446893
Будівля ремонтної майстерні літ. «Г-1» загальною площею Хмельницька обл.,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресур751,2 кв. м
м. Старокостянтинів,
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
вул. Івана Франка, 53
05446893
Будівля складу для матеріалів літ. «Д-1» загальною площею Хмельницька обл.,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресур40,9 кв. м
м. Старокостянтинів,
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
вул. Івана Франка, 53
05446893
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 409,5 кв. м Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський металургійний ком- Регіональне відділення Фонду по
м. Кам’янське, вул. Со- бінат», код за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській, Запорізькій та
борна, 3А
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля магазину № 15) загаль- Дніпропетровська обл., ПрАТ «Північний гірничоРегіональне відділення Фонду по
ною площею 291,9 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Чер- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
касова, 86
ЄДРПОУ 00191023
Кіровоградській областях
Будівля магазину, літ. А-1, загальною площею 49,5 кв. м
м. Дніпро, вул. СнігоКП «Комбінат виробничих підприРегіональне відділення Фонду по
ва, 9Д
ємств», код за ЄДРПОУ 01373246
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Будівля медпункту № 68 загальною площею 102,6 кв. м
м. Дніпро, вул. ПовіКП «Комбінат виробничих підприРегіональне відділення Фонду по
тряна, 5
ємств», код за ЄДРПОУ 01373246
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ м. Дніпро, вул. Будівель- АТ «Дніпровський машинобудівний за- Регіональне відділення Фонду по
1
2
літ. С-2, загальною площею 1486,6 кв. м, сходи літ. с, с , с , ників, 34
вод», код за ЄДРПОУ 14313332
Дніпропетровській, Запорізькій та
ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ
Кіровоградській областях
літ. С I-1, загальною площею 16,8 кв. м, приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇІ-1, СЇІІ-1, СЇІІІ-1, загальною
площею літ. 531,9 кв. м, навіс літ. СЇІV-1, склад літ.СЖ-1,
загальною площею 176,0 кв. м, ґанок літ. с ж, склад металу
літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 кв. м, № III – мостіння,
внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація
управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання -163 од.
Нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 1849,7 кв. м Дніпропетровська обл., ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
з огорожею та замощенням
м. Кривий Ріг, вул. Бірю- 00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
зова, 2А
Кіровоградській областях
Будівля овочесховища літ. А-1, з прибудовами – літ. А’-1, м. Дніпро, просп. Свобо- ПрАТ «Дніпровський металургійний за- Регіональне відділення Фонду по
2
А -2, загальною площею 1083,4 кв. м, вентшахтою літ. а’-1, ди, 187Б
вод», код за ЄДРПОУ 05393056
Дніпропетровській, Запорізькій та
ґанком літ. а, навісами – літ. А’, Б, воротами – № 1, № 2
Кіровоградській областях
Будівля їдальні № 16 на 100 місць загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по
1046,7 кв. м, сарай їдальні № 16 літ. Б площею основи
м. Кривий Ріг, вул. Пере- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
25,6 кв. м
яславська, 2б
ЄДРПОУ 00191000
Кіровоградській областях
Будівля їдальні № 15 на 100 місць загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по
556,6 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Ши- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
роківське шосе, 148а
ЄДРПОУ 00191000
Кіровоградській областях
Частина будівлі – А загальною площею 217,8 кв. м, будів- Дніпропетровська обл., Головне управління статистики у Дні- Державна служба статистики
лі – Б, б, В, Г, Д, огорожа № 1-2
м. Павлоград, вул. Допропетровській області
України
бролюбова, 9 а
Гараж цегляний загальною площею 33,0 кв. м
Дніпропетровська обл., Головне управління статистики у Дні- Державна служба статистики
м. Марганець, вул. Сапропетровській області
України
дова, 9
9 одиниць автотранспортних засобів у складі: ЗІЛ-157 д/н 87-94 м. Дніпро вул. БерегоТДВ «Дніпропетровське АТП 11228»
Регіональне відділення Фонду по
ДНЗ (інв. № 110002); ЗІЛ-157 д/н 87-95 ДНЗ (інв. № 110003); ва, 210
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЗІЛ-157 д/н 87-96 ДНЗ (інв. № 110004); ЛАЗ-52523 д/н 29Кіровоградській областях
84ЯАА (інв. № 208004), перереєстрований на № АЕ9511АА;
ЛІАЗ-5256 д/н 66-26 ДНУ (інв. № 210086), перереєстрований
на № АЕ9522АА; ЛАЗ-52523 д/н 31-07ЯАА (ЛАЗ-695 №31-07АА)
(інв. № 408005), перереєстрований на № АЕ9521АА; ЛІАЗ
-677 д/н 54-04 ДНУ (інв. № 410075), перереєстрований на
№ АЕ9516АА; ЛІАЗ-5256 д/н 49-77 ДНУ (інв. № 510081), перереєстрований на № АЕ9517АА; ЛАЗ-5256 № 17308АА (6624ДНУ)
(інв. № 510084), перереєстрований на № АЕ9517АА
Нежитлова будівля літ. Ж-1, прибудова літ. Ж1-1 загальною Дніпропетровська обл., ПрАТ «Дніпропетровська ПМК № 246», Регіональне відділення Фонду по
площею 239,4 кв. м
м. Дніпро, вул. Кільчен- код за ЄДРПОУ 01354527
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 2
Кіровоградській областях

№ 12 (1292)

Продовження додатка 8
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Будівля котельні (колишньої) (інв. № 1796), тепломережа
внутримайданчикові (інв. № 4743), хімводоочистка (інв.
№ 4781)
Нежитлова будівля (колишня будівля митниці) літ. А-1 загальною площею 124,0 кв. м з ґанком літ. а

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Харківська, 15
Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. Сучкова, 210
Будівля їдальні № 1 літ. А-2 загальною площею 807,6 кв. м, Дніпропетровська обл.,
господарська будівля літ. Б-1 загальною площею 30,2 кв. м, м. Кривий Ріг, вул. Шиспоруди № 1-2, І
роківське шосе, 52
Будівля їдальні № 18 літ. А-1 (надбудова літ. над А-1, при- Дніпропетровська обл.,
будови літ. а-1, а1-1) загальною площею 667,5 кв. м, будів- м. Кривий Ріг, вул. Переля складу літ. Б (підвал літ. під Б)
яславська, 1Б
Нежитлова будівля (будинок котельної) літ. 59 загальною
Дніпропетровська обл.,
площею 920,4 кв. м та труба димова літ. 58
м. Павлоград, вул. Харківська, 15
Група інвентарних об’єктів у складі: резервуар для води
Дніпропетровська обл.,
з фільтром № 1; контрольно-розподільчий пункт РПЗО
Петріківський район,
10 кВт; резервуар для води з фільтром № 2, водопровідна с. Єлизаветівка, вул. Іннасосна станція
дустріальна, 5
Нежитлові приміщення
м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна (пр. Калініна), 67
Нежитлова будівля (добудова будівлі насосної станції ТСЦ),
інв. № 01000228
Нежитлова будівля (добудова будівлі складу ТВГС), інв.
№ 01000236
Нежитлова будівля (будівля холодильної камери контейнерного типу), інв. № 01003261
Нежитлова будівля (будівля для зберігання техніки і інвентаря підсобного господарства), інв. № 01003262
Нежитлова будівля (будівля управління БМУ), інв.
№ 01002836
Нежитлова будівля (бокси по ремонту автомобілів), інв.
№ 01002837
Нежитлова будівля (склад зі службовими приміщеннями при
деревообробному цеху), інв. № 01002838
Нежитлова будівля (столярний цех), інв. № 01002839
Нежитлова будівля (контрольний пункт (будівля відділу МТЗ
БМУ)), інв. № 01002840
Нежитлова будівля (будівля АБК), інв. № 01002841
Нежитлова будівля (приміщення для зберігання кисневих
балонів), інв. № 01002611
Гараж для стоянки машин інв. № 01002609
Нежитлова будівля літ. А загальною площею 1086,0 кв. м;
замощення І, огорожа № 1-2

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

ДП «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

ДП «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова», код за ЄДРПОУ 14308368
ДП «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова», код за ЄДРПОУ 14308368
ДП «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова», код ЄДРПОУ 14308368
ДП «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова» Павлоградський механічний
завод, код за ЄДРПОУ 14310170
ДП «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова», Павлоградський механічний
завод, код за ЄДРПОУ 14310170
ДП «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О.М. Макарова» Павлоградський механічний
завод, код за ЄДРПОУ 14310170
ДП «Виробниче об’єднання Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова» Павлоградський механічний
завод, код за ЄДРПОУ 14310170
Управління Державної казначейської
служби України у Широківському районі Дніпропетровської області, код за
ЄДРПОУ 36729624
Управління Державної казначейської
служби України у Широківському районі Дніпропетровської області, код за
ЄДРПОУ 36729624
Управління Державної казначейської
служби України у Широківському районі Дніпропетровської області, код за
ЄДРПОУ 36729624
Управління державної казначейської
служби України у Солонянському районі Дніпропетровської області, код за
ЄДРПОУ 37916143
АТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», код за ЄДРПОУ 05393139

Державне космічне агентство
України

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 15 А

ПрАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат», код за
ЄДРПОУ 00190905
ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат», код за
ЄДРПОУ 00191023
АТ «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський
трубопрокатний завод», код за
ЄДРПОУ 05393116
ДП «Укркольорпром», код за ЄДРПОУ
20242691

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України

м. Дніпро, вул. Старокозацька, 34А

ДП «Укркольорпром», код за ЄДРПОУ
20242691

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України

м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 3

ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», код ЄДРПОУ 05393122

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7-Б

Господарський корпус загальною площею 262,9 кв. м

м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7-Б

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

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10б

Червоний куток (інв. № 31559) загальною площею 32,4 кв. м Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10б
Механічна майстерня (інв. № 42655) загальною площею
44,0 кв. м

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10б

Склад ВР загальною площею 202,4 кв. м

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, 10б

Службове приміщення загальною площею 634,4 кв. м

Дніпропетровська обл.,
Широківський район, смт
Широке, вул. Соборна, 119
Гараж загальною площею 40,6 кв. м
Дніпропетровська обл.,
Широківський район, смт
Широке, вул. Соборна, 119а
Гараж загальною площею 28,0 кв. м
Дніпропетровська обл.,
Широківський район, смт
Широке, вул. Соборна, 119а
Господарська будівля літ. Б площею 65,2 кв. м та гараж літ. Дніпропетровська обл.,
В площею 28,8 кв. м
Солонянський район, смт
Солоне, вул. Гагаріна, 22

Об’єкти нерухомого майна в нежитловій будівлі літ. Г-2,
а саме: вбудоване приміщення гаража № 3 площею
39,0 кв. м; вбудоване приміщення гаража № 5 площею 40,
8 кв. м; нежитлові приміщення (2 поверх) загальною площею 208,5 кв. м; огорожа
Об’єкти нерухомого майна, а саме: літ. А-2, а-1 – адміністративна будівля, загальною площею 178, 3 кв. м; літ. Б-2 – частина адміністративної будівлі: приміщення першого поверху,
позиції 19-23, загальною площею 11,0 кв. м, приміщення
другого поверху, позиції 1-4, загальною площею 86,0 кв. м
Будівля поліклініки літ. А-2 площею 1195 кв. м (у т. ч. прибудови літ. А’-1, літ. А”-1, тамбур літ. а-1, огорожа № 1-2,
сходи № 3, підпірна стіна № 4, мостіння літ. І-ІІІ), разом з
групою інвентарних об’єктів у кількості 9 одиниць, а саме:
4 кондиціонери БК-1500 (інв. №№ 30839-20842), 3 люстри
(інв. №№ 11813-11815), автомат газводи (інв. № 22448),
годинник «Електроніка-706» (інв. № 55070)

ПрАТ «Дніпровський металургійний за- Регіональне відділення Фонду по
вод», код за ЄДРПОУ 05393056
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
ДП «Східний гірничо-збагачувальний Міністерство енергетики та вугількомбінат», код за ЄДРПОУ 14309787 ної промисловості України

ДП «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787

Теплиця загальною площею 534,3 кв. м

Будівля станції дегазації одягу (інв. № 10310037Г)

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
АТ «ІНТЕРПАЙП Новомосковський
Регіональне відділення Фонду по
трубний завод», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській, Запорізькій та
05393139
Кіровоградській областях
АТ «Південний гірничо-збагачувальний Регіональне відділення по Дніпрокомбінат», код за ЄДРПОУ 00191000 петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
АТ «Південний гірничо-збагачувальний Регіональне відділення по Дніпрокомбінат», код за ЄДРПОУ 00191000 петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
ПРАТ Завод «Павлоградхіммаш», код Регіональне відділення по Дніпроза ЄДРПОУ 00217417
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
ТОВ «Хлібзавод № 3», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
34984708
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 39, приміщення 1
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 39, приміщення 2
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 111
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 111
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 65А
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Лавочкіна, 32а
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Лавочкіна, 32б
Дніпропетровська
обл., м. Жовті Води,
вул. Хмельницького, 13
Дніпропетровська обл., ДП «Східний гірничо-збагачувальний
м. Жовті Води, вул. Гакомбінат», код за ЄДРПОУ 14309787
гаріна, 2

Комплекс нежитлових будівель у складі: нежитлова будівля літ.
А з тамбуром літ. а; ґанком літ. а1; навісом літ. а2 загальною
площею 4107,3 кв. м; будівля трансформатора літ. В; огорожа
№ 1; огорожа № 2; хвіртка № 3; ворота № 4; вимощення літ. І
13/25 частин нежитлової будівлі літ. А площею 494,7 кв. м з Дніпропетровська обл.,
естакадами літ. а та літ. а1
м. Жовті Води, вул. Промислова, 9
Нежитлова будівля літ. А загальною площею 279,3 кв. м; ви- Дніпропетровська обл.,
мощення І; огорожа № 1; ворота № 2, 3
м. Жовті Води, вул. Вільхівська, 2Б
Парники загальною площею 203,8 кв. м
м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7-Б

Група інвентарних об’єктів: будинки дерев’яні (мобільні)
в кількості двох одиниць, інв. №№ 60056, 60060; столи
більярдні в кількості двох одиниць, інв. №№ 67111, 67067;
килими в кількості двох одиниць, інв. №№ 40612, 940610;
підсилювач «Трембіта», інв. № 70356; кондиціонер побутовий БК-1500 (МСЧ), інв. № 913821; верстак рейсмусовий,
інв. № 42501; верстак фуговальний , інв. № 42504; верстак
стрічковий, інв. № 42505; верстак сверлильно-пазовий, інв.
№ 42630; верстак фрезерний, інв. № 42636; верстак торцовочний, інв. № 42677; кран підвісний, інв. № 45738
Нежитлова будівля – кафе «Дворік» літ. А-1 (у складі прибудови літ. А’-1, навісів літ. а, а’, огорожі № 1, мостіння літ.
І), загальною площею 138,9 кв. м
Нежитлова будівля (будівля майстерень дорожньої дільниці)

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
ПРАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ»,
код за ЄДРПОУ 00217417

Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. Сучкова, 115

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Гірників, 36а
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 Д
м. Дніпро, вул. Столєтова, 21

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
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
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відомості
приватизації

Продовження додатка 8
Назва об’єкта
Нежитлові будівлі (літ. Б-2 – 702,1 кв. м разом з прибудовами літ. Б’-2, б-1, б’-1 та ганками літ. б, б’; літ. В-1 –
76,2 кв. м)
Будівля контрольно-пропускного пункту літ. А-1 загальною
площею 32,1 кв. м та навіс літ. А1
Нежитлова будівля (будівля АБК асфальтного заводу) літ.
А-3 загальною площею 725,2 кв. м (разом з підвалом літ.
під А-3, надбудовою літ. над А-3, сходами літ. а, а1, балконом літ. а2)
Нежитлова будівля (будівля заправного пункту) літ. А-1 загальною площею 31,6 кв. м

Адреса об’єкта
м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 3
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 85 Ж
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 84 Г

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ

Орган управління

ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», код ЄДРПОУ 05393122

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 85 Г
Нежитлова будівля (склад) літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл.,
131,5 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 85 З
Будівля гаражів літ. А-1 загальною площею 52,4 кв. м
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 106 Г
Нежитлова будівля (будівля майстерень енергослужби) літ. Дніпропетровська обл.,
А-1 загальною площею 181,7 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 106 Д
Будівля боксів гаражів літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл.,
101,8 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 Г
Нежитлова будівля (будівля побутових приміщень вантажни- Дніпропетровська обл.,
ків) літ. А-1 загальною площею 121,8 кв. м та ґанок літ. а
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 Ж
Нежитлова будівля (комора ГСМ) літ. А-1 загальною плоДніпропетровська обл.,
щею 12 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 І
Нежитлова будівля (будівля вартового поста) літ. А-1 заДніпропетровська обл.,
гальною площею 96,3 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 К
Нежитлова будівля (гараж) літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл.,
658,5 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 М
Окреме майно у складі: склад зберігання спецмашин, літ.
м. Запоріжжя,
Ф інв. № 1-0021 площею 868,6 кв. м; запасні частини
вул. Карпенка-Карого, 60
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.
Будівля інституту літ. А-3, площею 2457,9 кв. м (інв.
Запорізька область,
№ 10007638); паркан (огорожа металева) (інв. № 10007639), м. Запоріжжя, вул. Виу складі: паркан № 1, хвіртка № 2, хвіртка № 3, ворота
шневського, 4
№ 4, ворота № 5; замощення І, площею 146 кв. м (інв.
№ 10009049); замощення ІІ, площею 929 кв. м (інв.
№ 10009050); тепловий лічильник S-430 (інв. № 10007635);
лічильник 3-х фазний «Дельта 2010-08» (інв. №10007636)
Гараж літ. Б, площею 38,1 кв. м
Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів,
вул. Шевченка, 15а
Гараж літ. Б-1, площею 16,1 кв. м
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11
Будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, площею 164,4 кв. м
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. ПетроСвистунове, вул. Зачиняєва, 25
Будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 кв. м
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка,
вул. Паторжинського, 76
Нерухоме майно у складі: склад цементу літ. Л площею
Запорізька обл., м. За1
187,7 кв. м; навіс літ. Л
поріжжя, вул. Південне
шосе, 77а
Майно цеху напільного обладнання, у складі: літ. А (а1, а2, а3, Запорізька область,
а4, а5, а6, а7, а8), Б, В, В1, Г; літ. Ю, Ю1, Ю2; літ. ІІ; літ. И; смт. Веселе, вул. Роліт. К; літ. Д; літ. ІІІ; літ. У, У’; літ. Ф, літ. Ф1; літ. Т; літ. Н, О, боча, 6
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
Прибудоване нежитлове приміщення площею 61,4 кв. м
Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи,
вул. Єдності, 24
Адміністративна будівля літ. А-2 загальною площею
м. Запоріжжя, вул. То1089,1 кв. м
поліна, 39

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
ВАТ «Автотранспортне підприємство Регіональне відділення Фонду по
№ 12355», код за ЄДРПОУ 03116849 Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

Окреме майно, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ
м. Запоріжжя, проспект
«МОТОР СІЧ» у кількості п’ятнадцять тисяч шістсот сімдесят Моторобудівників, 15
чотири одиниці*
м. Запоріжжя, вул. Фелікса Мовчановського
м. Запоріжжя, вул.
Омельченко
м. Запоріжжя, просп.
Моторобудівників, 15 –
просп. Моторобудівників
– вул. Омельченко
м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе
м. Запоріжжя, вул.
Кругова
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Вільноандріївка
Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Велика, 17
Запорізька обл., Гуляйпільский р-н, смт Залізничне, вул. Шкільна, 2
Дніпропетровська обл.,
Синельниківський р-н,
смт Славгород, вул. Мостова, 23
Нежитлова будівля – кафе на 75 місць загальною площею м. Кропивницький,
644,7 кв. м
вул. Нижня П’ятихатська,
24а
Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 кв. м Кіровоградська обл.,
Бобринецький р-н,
с. Верхньоінгульське,
вул. Набережна, 14
Приміщення теслярсько-столярної майстерні площею
Кіровоградська обл.,
152,1 кв. м
м. Олександрія, вул. Заводська, 1
Адміністративна будівля та господарські приміщення
Кіровоградська обл.,
м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1
Комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного
Кіровоградська обл.,
корпусу (механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею
м. Олександрія, проїзд
5393 кв. м, будівля адміністративно-побутового корпусу
Поліграфістів, 10-а
(АБК, літ. А, А’) загальною площею 819,7 кв. м, бокс збірний
для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 кв. м,
огорожа № 1, замощення № 1
Приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 кв. м на першо- Кіровоградська обл.,
му поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а»
смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30

ПАТ «МОТОР СІЧ», код за ЄДРПОУ
14307794

Нежитлова будівля, а саме: будівля їдальні, Ааа1а2а3г,
загальна площа 240,3 кв. м; тротуар, вимощення, І; ІІ; ІІІ;
огорожа, №1

Кіровоградська обл.,
Маловисківський р-н,
с. Березівка, вул. Шевченка, 6а
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НЕК «Укренерго», код за ЄДРПОУ
00100227

Продовження додатка 8

Міністерство фінансів України

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
ДП «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787

Орган управління

Нежитлова будівля, а саме: будівля пральні, АА′А′′гг1; г2;
г3, загальна площа 519,5 кв. м; вимощення, тротуар, І, ІІ

Кіровоградська обл.,
Маловисківський р-н,
смт Смоліне, вул. Транспортна, 9

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Комплекс нежитлових будівель з побутовими та допоміжними приміщеннями, блоком зимових ґрунтових теплиць,
енергоблоком, вимощенням, огорожами

Кіровоградська обл.,
Державне підприємство «Східний
Міністерство енергетики та вугільМаловисківський р-н, смт гірничо-збагачувальний комбінат», код ної промисловості України
Смоліне, вул. Автобаза ЄДРПОУ 14309787
зівська, 6

Нежитлове приміщення (ШМБ)

Кіровоградська обл.,
Новгородківський р-н,
с. Інгуло-Кам’янка,
вул. Шевченка, 27

Комплекс нежитлових приміщень

Кіровоградська обл.,
Головне управління статистики у Кіро- Державна служба статистики
Олександрівський р-н,
воградській області, код за ЄДРПОУ
України
смт Олександрівка,
02360926
вул. Незалежності України (Леніна), 2а

Комплекс будівель

Кіровоградська обл.,
Новомиргородський
р-н, м. Новомиргород,
вул. Соборності (Леніна), 302

Кропивницьке міжрайонне управління Державне агентство водних ресурводного господарства, код за ЄДРПОУ сів України
01039563

Головне управління статистики у Кіро- Державна служба статистики
воградській області, код за ЄДРПОУ
України
02360926

Регіональне відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Окреме майно у складі: – виробничі приміщення, Д, загаль- м. Івано-Франківськ,
ною площею 301,8 кв. м;
вул. Дорошенка, 28

Івано-Франківське державне підприємство по торгівлі, код за ЄДРПОУ
02124491

Міністерство освіти і науки України

Підземна фортифікаційна споруда, А колишнього військово- Івано-Франківська обл.,
го містечка № 98, загальною площею 2501,3 кв. м
Богородчанський р-н,
с. Лесівка, вул. Л. Українки, 130

Управління облдержадміністрації з
питань ресурсного забезпечення, код
за ЄДРПОУ 33426782

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Окреме майно у складі: будівля ветеринарної лікарні (А)
Івано-Франківська обл.,
загальною площею 81,5 кв. м; гараж (Б) загальною площею Галицький р-н, с. Марі33,8 кв. м
ямпіль, вул. Набережна, 49

Галицька районна державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00699543

Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів

склади, Д1, загальною площею 62,9 кв. м; частина майстерні, Д, загальною площею 187,1 кв. м; димова труба, Е,
загальною площею 3,1 кв. м

м. Івано-Франківськ,
вул. Дорошенка, 28г

Нежитлова будівля (ветлікарня) загальною площею
28,2 кв. м

Івано-Франківська обл., Рогатинська районна державна лікарня Державна служба України з питань
Рогатинський р-н, с. Лу- ветеринарної медицини, код за ЄДбезпечності харчових продуктів та
чинці, вул. Шевченка, 51а РПОУ 00699402
захисту споживачів

Гараж загальною площею 46,7 кв. м

Івано-Франківська
обл., Рожнятівський
р-н, с. Сваричів, вул. 1
Травня, 3

Рожнятівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00699419

Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів

Будинок ветеринара у складі: ветлікарня, А площею
68,8 кв. м, гараж, Б площею 46,3 кв. м

Івано-Франківська обл.,
Калуський р-н, с. СівкаКалуська, вул. Січових
Стрільців, 29а

Калуська районна державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00699572

Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів

Окреме майно – будівля загальною площею 152,3 кв. м з
прибудинковими спорудами: сараєм загальною площею
14,2 кв. м, вбиральнею загальною площею 1,4 кв. м та
криницею

Чернівецька обл., Герца- ТОВ «Джерело», код ЄДРПОУ 04329808 Регіональне відділення Фонду по
ївський р-н, с. Хряцька,
Івано-Франківькій, Чернівецькій та
вул. Лісова, 42а
Тернопільській областях

Нежитлова будівля- адміністративний будинок, загальною
площею 195,9 кв. м

Тернопільська область,
Козівський район, смт
Козова, вул. Грушевського, 19

Головне управління статистики у Тернопільській області, код за ЄДРПОУ
02362374

Державна служба статистики
України

Головне управління статистики у
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
02360576
Головне управління статистики у
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
02360576
ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за
ЄДРПОУ 00849103

Державна служба статистики
України

Гідротехнічні споруди ставка у складі: водонапуск, 1; гребля, 2; контурна дамба, 3; водоскидна споруда, 4; службовий місток, 5; відвідний канал, 6

Тернопільська обл., Кре- СТОВ «Ранок», код за ЄДРПОУ
менецький район, с. Куш- 30917266
лин, вул. Центральна, 7

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

Державна служба статистики
України

Гідротехнічні споруди ставка у складі: водонапуск, 1; гребля, 2; контурна дамба, 3; водоскидна споруда, 4; службовий місток, 5; відвідний канал, 6

Тернопільська обл., Кре- СТОВ «Ранок», код за ЄДРПОУ
менецький район, с. Го- 30917266
ринка, вул. Зарічна, 57

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

Нежитлове приміщення банку загальною площею 392 кв. м

Тернопільська обл., Залі- Заліщицька районна державна адміні- Заліщицька районна державна адщицький р-н, смт Товсте, страція Тернопільської області, код за міністрація Тернопільської області
вул. Українська, 60
ЄДРПОУ 04058232

ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за
ЄДРПОУ 00849103

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

ТОВ «МК – ПРОФІ», код за ЄДРПОУ
32340982 (орендар)
ПрАТ «Світлофор», код за ЄДРПОУ
00656551

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

Регіональне відділення по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Будівля їдальні літ. «П» площею 1299,2 кв. м

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

ВАТ «Ірпіньмаш», код за ЄДРПОУ
00240135

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Будівля недіючої лазні площею 98,5 кв. м

Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим’є,
вул. Широка (Пролетарська), 17

СТОВ «Нова Україна», код за ЄДРПОУ
00448737 (припинено)

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15,
№ 16 загальною площею 142,0 кв. м, ґанок, ґанок (сауна)

Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський
шлях, 10

ВАТ «Бориспільське АТП 13264», код
за ЄДРПОУ 02140745 (припинено)

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею
220,7 кв. м зі спорудами (огорожа № 1-2)

Київська обл., БариСТОВ ім. Леся Сердюка, код за ЄДшівський р-н, с. Бзів,
РПОУ 00857479
вул. Свято-Миколаївська,
22

Нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 кв. м Київська обл., Васильків- ПАТ «Птахофабрика «Україна», код за
ський р-н, с. Крушинка, ЄДРПОУ 05477066
вул. Колгоспна, 11
Головне управління статистики у
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
02360576
ТОВ «ПРАВОВА КОМПАНІЯ ЕКВІТАС
ЛЕКС», код за ЄДРПОУ 39505010

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Державна служба статистики
України

Частина будівлі автотракторних класів загальною площею
378,7 кв. м

Київська обл., м. Фастів, ВАТ «Сільгосптехніка», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
вул. Гусєва, 27
03744994
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

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

Нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею 177,7 кв. м

Київська обл., м. ВаПАТ «Васильківхлібопродукт», код за
сильків, вул. Володимир- ЄДРПОУ 00951741
ська, 22

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Будівля магазину площею 186,8 кв. м

Київська обл., Баришів- КСП «Хмельовик», код за ЄДРПОУ
ський р-н, с. Григорівка, 00849942 (в стані припинення)
вул. Леніна, 16/1

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Павільйон «Кострома» (літ. Б) загальною площею
111,3 кв. м

Київська обл., м. Обухів, Обухівське міжрайонне управління
Державне агентство водних ресурвул. Каштанова, 68Б
водного господарства, код за ЄДРПОУ сів України
05430774

Ремонтна майстерня (літ. Д) загальною площею 766,3 кв. м Київська обл., м. Обухів, Обухівське міжрайонне управління
Державне агентство водних ресурвул. Каштанова, 68Д
водного господарства, код за ЄДРПОУ сів України
05430774

ДП «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787
Відсутній

ПрАТ «НВО «Етал», код за ЄДРПОУ
05814256
Управління Державної казначейської
служби України в Ульяновському районі Кіровоградської області, код за
ЄДРПОУ 37944689
ДП «Об’єднана компанія
«Укрвуглереструктуризація», код за
ЄДРПОУ 39244468

Управління Державної казначейської
служби України у Вільшанському районі Кіровоградської області, код за
ЄДРПОУ 36542400
ДП «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Державна казначейська служба
України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Державна казначейська служба
України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Гаражі (літ. Д) загальною площею 251,5 кв. м

Київська обл., м. Кагар- Обухівське міжрайонне управління
Державне агентство водних ресурлик, вул. Став’янка, 103Д водного господарства, код за ЄДРПОУ сів України
05430774

Гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка № 2 (дамба
довжиною 220,8 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 7 м та водонапуском довжиною 9 м); ставка
№ 3 (дамба довжиною 178 м; гідроспоруда типу «Монах» з
водовипуском довжиною 7 м та водонапуском довжиною 10
м); ставка «Нагульний» (дамба довжиною 222 м; дамба довжиною 3 250 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском
довжиною 18 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском
довжиною 8 м); ставка № 4 (дамба довжиною 173 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 7 м та водонапуском довжиною 11 м); ставка № 5 (дамба довжиною
117 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском 7 м та
водонапуском довжиною 9 м); ставка № 1 (дамба довжиною
138,3 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 10 м та водонапуском довжиною 11 м);

Київська обл., Сквирський р-н, с. Великополовецьке, вул. Садова, 174

ставка «Нагульний» (дамба довжиною 222 м;
дамба довжиною 3250 м; гідроспоруда типу «Монах»
з водовипуском довжиною18 м; гідроспоруда типу «Монах»
з водовипуском довжиною 8 м)

Київська обл., Сквирський р-н, с. Великополовецьке, вул. Садова, 174а

ТОВ «Сквираплемрибгосп», код за
ЄДРПОУ 25295152

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка «Сільський»
Київська область, Сквир- ТОВ «Сквираплемрибгосп», код за
(«Боговик») (гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною ський район, с. Антонів, ЄДРПОУ 25295152
9,78 м); ставка «Верхній» (дамба довжиною 190 м; гідроспору- вул. Садова, 1
да типу шлюз з водонапуском шириною 2,2 м); ставка «Нагульний» Н-1 (гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною
18 м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 12 м);
ставка «Зимувальний ЗС-2» (дамба довжиною 318 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 9 м); ставка «Зимувальний ЗС-1» (дамба довжиною 136 м; гідроспоруда типу
«Монах» № 1а з водовипуском довжиною 9 м; гідроспоруда
типу «Монах» № 1б з водовиводом довжиною 9 м); ставка «Боговик» (дамба довжиною 190 м; гідроспоруда типу «Монах» з
водовиводом довжиною 15 м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 11,5 м); ставка «Нижній» (дамба довжиною
167 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18
м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 12 м)

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка «Лебідь» (дамба Київська область, Сквир- ТОВ «Сквираплемрибгосп», код за
довжиною 175 м; гідроспоруда типу «Монах» зі шлюзом ши- ський район, с. Рогізна, ЄДРПОУ 25295152
риною 1,20 м); ставка № 3 «Монах» (дамба довжиною 73 м; вул. Франка, 44
гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 12 м);
ставка № 1 «Хіполя» (дамба довжиною 130 м; гідроспоруда
типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м); ставка № 6
«Середній» (гідроспоруда типу «Монах» зі шлюзом шириною
1,87 м); ставка № 5 «Новий» (дамба довжиною 110 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 6 м); ставка
№ 4 «Берізка» (дамба довжиною 102 м; гідроспоруда типу
«Монах» з водовиводом довжиною 14 м)

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

№ 12 (1292)

21

відомості
приватизації

Продовження додатка 8
Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка «Галецький» (дам- Київська обл., СквирТОВ «Сквираплемрибгосп», код за
ба довжиною 75 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом ський р-н, с. Красноліси, ЄДРПОУ 25295152
довжиною 8 м); ставка «Коханський» (дамба довжиною 85 м;
вул. Польова, 47
гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м);
ставка «Лазурівський» (дамба довжиною 80 м; гідроспоруда
типу «Монах» з водовиводом довжиною 8 м); ставка «Панський»
(гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м);
ставка «Мельниківський» (дамба довжиною 140 м; гідроспоруда
типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м; гідроспоруда типу
«Монах» з водовиводом довжиною 12 м)
Будівля бару (літ. ж’ – 1) загальною площею 181,8 кв. м
Черкаська обл., ЧерПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний
каський р-н, с. Мошни, комплекс «НИВА», код за ЄДРПОУ
вул. Лісна, 6
21355747
Овочесховище (підвальне приміщення) (літ. В’ – 1) загаль- Черкаська обл., ЧерПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний
ною площею 100,4 кв. м
каський р-н, с. Мошни, комплекс «НИВА», код за ЄДРПОУ
вул. Лісна, 6
21355747
Приміщення першого поверху будівлі (літ. А) №№ 115-117, Черкаська обл., м. Умань, Управління Держпраці у Черкаській об№№ 119-121 загальною площею 107,9 кв. м
вул. Європейська, 65
ласті, код за ЄДРПОУ 39881228
Нежитлове приміщення (вбудоване приміщення в багатопо- Черкаська область,
ПАТ «Монастирищенський машиверховий будинок (насіннєва інспекція) загальною площею м. Монастирище,
нобудівний завод», код за ЄДРПОУ
133,0 кв. м
вул. Суворова, 3
00255289
Приміщення третього та четвертого поверхів адміністрам. Черкаси, вул. Одесь- ДП «Конструкторське бюро «Інфорт»,
тивної будівлі (корпус 44, літ. А-6) загальною площею
ка, 8
код за ЄДРПОУ 31489877
1058,7 кв. м
Будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 191,1 кв. м Черкаська область, ШпоВідсутній
лянський р-н, с. Матусів,
вул. Івана Богуна, 89
Напівпричіп МАЗ 93971, рік випуску 1984, номер шасі 84314 Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Напівпричіп МАЗ 93802, рік випуску 1993, номер шасі
ХТМ93802N0000613

Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13

Автомобіль – тягач МАЗ 54328 (V-14860), рік випуску 1992, Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
номер шасі ХТМ543280N0000864
вул. Промислова, 13
Автомобіль ГАЗ 33021-212, рік випуску 2005, номер кузова
33020050292178, номер шасі Х9633021052036970

Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13

Автомобіль ЗАЗ 110557, рік випуску 2006, номер кузова
Y6D11055760038668

Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13

Автомобіль ЗІЛ 431410 (6000), рік випуску 1992, номер
шасі 3265378

Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13

Автомобіль – самоскид ЗІЛ-ММЗ 4505 (6000), рік випуску
1988, номер шасі 2759578

Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13

Причіп-цистерна ГКБ-817, рік випуску 1981, номер шасі
239776

Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13

Автомобіль ГАЗ 3307 (автофургон «Кунг» ГАЗ 39011), рік ви- Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
пуску 1991, номер шасі ХТН330700М1414474
вул. Промислова, 13
Автобус КАВЗ 3271, рік випуску 1991, номер кузова
М0023466, номер шасі 1376219

Черкаська обл., м. Сміла, ФО Плюта О.О. – (зберігач)
вул. Промислова, 13

Будівля їдальні (літ. А-1) загальною площею 243,8 кв. м

Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Матусів,
вул. Івана Богуна, 94а
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Рудівка,
вул. Олега Кошового, 13-А
Чернігівська обл., Городянський р-н, с. ВокзалГородня, вул. Вокзальна, 45-Б

Нежитлова будівля

Відсутній
Відсутній

Орган управління
Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Державна служба України з питань праці
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Регіональне відділення Фонду по
Черкаській області
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України
Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Група нежитлових будівель та приналежного до них майна
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
у складі: – гаражі з побутовою кімнатою (О-1) загальною
Київській, Черкаській та Чернігівплощею 394,9 кв. м; – склад-гараж (Л-1) загальною
ській областях
площею 475,6 кв. м; – склад з навісом (К-1) загальною
площею 70,7 кв. м; – розливна (З-1) загальною площею
55,9 кв. м; – склад бочкотари (М-1) загальною площею
212,8 кв. м; – башта Рожновського; – дизельна (Г-1) загальною площею 35,9 кв. м; – трансформаторна підстанція
(Д-1) загальною площею 30,4 кв. м; – колодязь (Т-1); –
естакада (Ф-1); – під’їзна залізнична колія; – резервуари
наземні металеві (23 од.); – огорожа території; асфальтобетонне покриття
Група нежитлових будівель та приналежного до них майна у м. Чернігів, вул. БєДеснянське басейнове управлінДержавне агентство водних ресурскладі: – виробничо-лабораторний корпус (А-2) загальною лова, 11
ня водних ресурсів, код за ЄДРПОУ
сів України
площею 602,4 кв. м; – гараж профілакторій (Б-2, Б1-1, Б2-1)
34654458
загальною площею 646,2 кв. м; – механічна майстерня
(В-2, В1-1) загальною площею 634,5 кв. м; – матеріальний
склад (Г-1, Г1-1) загальною площею 327,7 кв. м; – теплопункт (Д-1) загальною площею 5,1 кв. м; – навіс до складу
загальною площею 77 кв. м; – паркан 50 п. м; – зовнішня
позаплощадочна каналізація 138 п. м; – позаплощадочна
водопровідна мережа 120 п. м
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 2 пло- Львівська обл., м. Сам- Самбірське управління Державної каз- Державна казначейська служба
щею 20,2 кв. м
бір, вул. Мазепи, 13
начейської служби України Львівської України
області, код за ЄДРПОУ 37893577
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 4 пло- Львівська обл., м. Сам- Самбірське управління Державної каз- Державна казначейська служба
щею 26,8 кв. м
бір, вул. Мазепи, 13
начейської служби України Львівської України
області, код за ЄДРПОУ 37893577
Адмінпобуткомбінат площею 3828,5 кв. м
Львівська обл., Сокаль- Відокремлений підрозділ «ЗахідноМіністерство енергетики та вугільський р-н, с. Сілець, при- Українська виконавча дирекція з
ної промисловості України
сілок Солтиси, 753 Б
ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» код за ЄДРПОУ
39257791
Будівля дегазаційної установки (поверхневої дегазації) пло- Львівська обл., Сокаль- Відокремлений підрозділ «ЗахідноМіністерство енергетики та вугільщею 132,1 кв. м
ський р-н, с. Сілець, при- Українська виконавча дирекція з
ної промисловості України
сілок Солтиси, 755 а
ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» код за ЄДРПОУ
39257791
Група інвентарних об’єктів у складі: водонапірна башня
Львівська обл., м. Золо- Відкрите акціонерне товариство «Рем- Регіональне відділення Фонду по
площею 13,2 кв. м, будівля артезіанської свердловини
чів, вул. Львівська, 50
сервіс», код за ЄДРПОУ 13837886
Львівській, Закарпатській та Волинплощею 20,2 кв. м
ській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: під’їзна колія, огорожа Львівська обл., ЗолочівВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Підгородне,
Львівській, Закарпатській та Волинвул. Тернопільська, 6
ській областях
Нежитлові приміщення № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 загальною пло- м. Львів, вул. Генерала
Державне підприємство Державний
Міністерство регіонального розщею 144,3 кв. м (господарська будівля “А2-1”)
Чупринки, 71
інститут проектування міст «Містопро- витку, будівництва та житловоект», код за ЄДРПОУ 02497909
комунального господарства України
Група інвентарних об’єктів у складі: асфальтні площадки
Львівська обл., м. Дро- Державне підприємство «Стрийський Державне агентство резерву
(інв. № 102,114), вага автомобільна (інв. № 604), загобич, вул. Стрийська,
комбінат хлібопродуктів № 1», код за України
глублений склад (інв. № 015), контора-лабораторія (інв.
258-Б
ЄДРПОУ 14293158
№ 013), мехмайстерня (інв. № 009), огорожа (інв. № 112),
повітряна електросилова лінія (інв. № 200), пож. депо і баня
(інв. № 010), пождепо (інв. № 014), прохідна (інв. № 012),
робоча башня (інв. № 011), склад № 1 (інв. № 001), склад
№ 2 (інв. № 002), склад № 3 (інв. № 003), склад № 4 (інв.
№ 004), склад № 5 (інв. № 005), склад № 6 (інв. № 006),
склад № 8 (інв. № 007)
Адміністративна будівля літ. «А-1» загальною площею
Львівська обл., ЯворівЗахідний офіс Держаудитслужби, код Державна аудиторська служба
127,2 кв. м
ський р-н, м. Яворів,
за ЄДРПОУ 40479801
України
вул. О. Турянського, 2
Будівля диспетчерської загальною площею 16,6 кв. м
Львівська обл., м. Сам- Самбірське управління водного госпо- Державне агентство водних ресурбір, вул. Шевченка, 59
дарства, код за ЄДРПОУ 01034120
сів України
Нежитлове вбудоване приміщення № 53 площею 1,5 кв. м, Львівська обл.,
Миколаївська районна державна адМиколаївська районна державна
що розташоване на першому поверсі будівлі
м. Миколаїв, бульвар
міністрація Львівської області, код за адміністрація Львівської області
Проектний,1
ЄДРПОУ 04056339
Нежитлове вбудоване приміщення № 54 площею 6,7 кв. м, Львівська обл.,
Миколаївська районна державна адМиколаївська районна державна
що розташоване на першому поверсі будівлі
м. Миколаїв, бульвар
міністрація Львівської області, код за адміністрація Львівської області
Проектний,1
ЄДРПОУ 04056339
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля артезіанської
Львівська обл., м. ЗолоВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
свердловини площею 11,1 кв. м, будівля насосної станції
чів, вул. Бродівська, 19
Львівській, Закарпатській та Волинплощею 4,8 кв. м
ській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля диспетчерської Львівська обл., м. СамВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
літ. «І» площею 20,8 кв. м, будівля закритої трансформатор- бір, вул. Промислова, 56
Львівській, Закарпатській та Волинної підстанції № 372 площею 40,6 кв. м, прожекторна вишка
ській областях
(2 шт.), лінія електромереж, внутрішні дороги та площадки,
металева огорожа
Група інвентарних об’єктів у складі: носилки (5 шт.), проти- Львівська обл., м. Чер- ПАТ «Зміна», код за ЄДРПОУ 22405648 Регіональне відділення Фонду по
гази (8 шт.), сумка санітарна (21 шт.), каска (25 шт.)
воноград, вул. ПромисЛьвівській, Закарпатській та Волинлова, 4
ській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: кран грейферний, 2од. Львівська обл., м. Стеб- ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
(інв. №№ 42081, 42082), кран-балка, 2од. (інв. №№ 42084, ник, вул. Дрогобиць36518912
Львівській, Закарпатській та Волин42085)
ка, 127
ській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: з’єднувальна залізнична Львівська обл., м. Стеб- ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
колія від ст. «Калійна» до ст. «Стебник», під’їзна залізнична ник, вул. Дрогобиць36518912
Львівській, Закарпатській та Волинколія до дренажного складу Р-2
ка, 127
ській областях

№ 12 (1292)

Продовження додатка 8
Назва об’єкта
Група інвентарних об’єктів у складі: – цех виварювання
солі (Б-1) площею 80,0 кв. м; колодязь (3); альтанка (З-1)
площею 5,8 кв. м; огорожа (2); ворота (1); вбиральня (Г);
дорога (І); надкаптажна будівля джерела 3 (В-1) площею
26,6 кв. м; підпірна стіна (7) площею 34,5 кв. м; навіс (П)
площею 110,7 кв. м;

Адреса об’єкта
Львівська обл., м. Моршин, вул. Привокзальна, 45а

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
ТОВ «Мінзавод», код за ЄДРПОУ
32282674 – зберігач

Орган управління
Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

свердловина № 2ре з надкаптажною спорудою свердловини Львівська обл., Стрий№ 2ре (А-1) площею 4,4 кв. м
ський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 25-А
Група інвентарних об’єктів у складі: – цех виморожування
Львівська обл., м. Морсолі (Ж-3) площею 477,9 кв. м; надкаптажна будівля сверд- шин, вул. Привокзальловини 17а (Є-1) площею 13,9 кв. м; надкаптажна будівля на, 45а
свердловини 20а (Д-1) площею 22,6 кв. м; надкаптажна
будівля джерела 1 (Е-1) площею 19,8 кв. м, резервуар (5);
резервуар (6); свердловина 17а; свердловина 20а; свердловина 20б; свердловина 29а; шахтний колодязь 8; -

ТОВ «Гідрогеолог», код за ЄДРПОУ
30605590 – зберігач

Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

- свердловина № 3ре;

Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58А

- свердловина № 4ре;

Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58Б

свердловина № 6, надкаптажна будівля свердловини № 6
(І-1) площею 27,5 кв. м; огорожа (2); ворота (1); вартівня
(И-1)

Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58-В

Приміщення дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 69,6 кв. м

Львівська обл., Пустоми- Головне управління Держпродспожив- Державна служба України з питань
тівський р-н, с. Чижиків, служби у Львівській області, код за
безпечності харчових продуктів та
вул. Острівська, 10
ЄДРПОУ 40349068
захисту споживачів

Вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною Закарпатська обл.,
площею 756,8 кв. м
м. Ужгород, вул. Болгарська, 3

ПАТ «Ужгородський Турбогаз», код за
ЄДРПОУ 00153608

Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Склад (зерносклад, літ. А, площею 1217,5 кв. м; натяжна,
літ. Б, площею 12,8 кв. м)

Закарпатська обл.,
м. Іршава, вул. Федорова, 21/8

ВАТ «Іршавський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00954063

Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Каналізаційно-насосна станція площею 5,2 кв. м

Закарпатська обл.,
м. Мукачеве, вул. Пряшівська, 5а

ПрАТ «Мукачівська автобаза», код за
ЄДРПОУ 01034797

Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Приміщення адміністративно-побутового комбінату загальною площею 3718,3 кв. м, літер «А-2»

Волинська обл., Іваничів- ВП «Західно-Українська виконавча
ський р-н, с. Грибовиця, дирекція з ліквідації шахт» ДП «ОК»
вул. Миру, 61
«Укрвуглереструктуризація», код за
ЄДРПОУ 39257791

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Група інвентарних об’єктів у складі: – насосна станція І під- Волинська обл.,
ПрАТ «СКФ Україна», код за ЄДРПОУ
йому /літер А-1/ загальною площею 166,7 кв. м; – водопро- м. Луцьк, вул. Гнідавська 05745160
від технічної води; – водоприймальна споруда /літер Б-1/
(вул. Марцинкевича), 5б
загальною площею 68,0 кв. м, – під’їзна дорога до станції І
підйому; – кран мостовий ручний загального призначення; – конденсаторна установка

Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів: КПП (літер А-1) загальною площею 31,0 кв. м та споруди (літер Ж-1) загальною площею
170,4 кв. м

Турійська районна державна адміністрація Волинської області

Волинська обл., Турійський р-н, с. Городилець,
вул. Військова, 7

Відсутній

Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення лабораторії Волинська обл., ЛюбеЛюбешівська районна державна лірайонної лікарні ветеринарної медицини загальною площею шівський р-н, смт Любе- карня ветеринарної медицини, код за
277,6 кв. м; гараж загальною площею 99,8 кв. м; сарай за- шів, вул. Миру, 11
ЄДРПОУ 00692535
гальною площею 61,7 кв. м

Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів

Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення ветлабораторії з вигрібною ямою «А-1» загальною площею
170,2 кв. м; гараж на два автомобілі «Е-1» загальною площею 94,5 кв. м; сарай «В-1» загальною площею 59,5 кв. м;
туалет «Є-1» загальною площею 2,7 кв. м; склад пального
«Г-1» загальною площею 17,3 кв. м; будівля шахтного
колодязя із пожежною водоймою «Д-1» загальною площею
2,6 кв. м; склад дезрозчинів «Ж-1» загальною площею
24,7 кв. м; віварій «Б-1» загальною площею 84,0 кв. м;
наружний водопровід, наружна каналізація, колонка для
накачування води

Волинська обл., Рожищенський р-н, м. Рожище, вул. Гагаріна, 50

Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів

Артсвердловина

Волинська обл.,
ПрАТ «Луга», код за ЄДРПОУ 05468096 Міністерство розвитку економіки,
м. Володимирторгівлі та сільського господарства
Волинський, вул. Драгоманова, 38

Рожищенська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00692564

Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Приміщення складу № 16 (реєстровий номер
955360.1.ААБАЛД733)

Одеська обл., АнаньївТОВ «Кононівський елеватор» (збеський р-н, с. Жеребкове, рігач)
вул. Привокзальна, 4

Регіональне відділення Фонду по
Одеській та Миколаївській областях

Приміщення магазину

Одеська обл., Овідіополь- КСП «Тепличне» (ПП «Тепличне»), код
ський р-н, смт Авангард, за ЄДРПОУ 5528964
вул. Теплична, 1

Регіональне відділення Фонду по
Одеській та Миколаївській областях

Нежитлова будівля загальною площею 256,5 кв. м

Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Новоградківка, вул. Центральна, 57

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Одеській та Миколаївській областях

Будівля магазину

Одеська обл., м. Подільськ, вул. Бочковича, 92-а

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Одеській та Миколаївській областях

Нежитлові споруди загальною площею 1526,3 кв. м з
устаткуванням

м. Одеса, Овідіопольська
дуга, 3-А

Відсутній

Апарат Фонду

Будівля колишньої електростанції з обладнанням та градирнею

м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 4

Колишнє приміщення банку «Україна»

Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація
морських портів України», код за ЄДРПОУ 38728402

Одеська обл., ЛиманУправління державної казначейської
ський р-н, смт Доброслужби України у Лиманському районі
слав, вул. Центральна, 45 Одеської області, код за ЄДРПОУ
37984056
Будівля контори-лабораторії
Одеська обл.,
ТДВ «ПМК-225», код за ЄДРПОУ
м. Білгород01039857
Дністровський, вул. Кочубинського, 52-Б
Корпус млину (літ. А) загальною площею 636,7 кв. м (площа Одеська обл., СаратТОВ «Курортстрой», код за ЄДРПОУ
забудови 751 кв. м), який у процесі приватизації не увійшов ський р-н, смт Сарата,
32629330
до статутного капіталу ВАТ «Саратський комбінат хлібопро- вул. Мельнична, 77
дуктів», код за ЄДРПОУ 00955207
Будівля гаражу загальною площею 367 кв. м
Одеська обл., Білгород- Білгород-Дністровське міжрайонне
Дністровський р-н,
управління водного господарства, код
с. Удобне, комплекс буді- за ЄДРПОУ 21013142
вель та споруд № 2
Нежитлові приміщення № 101, 102
м. Одеса, вул. Отамана ПАТ «Одеський автоскладальний заГоловатого, 62
вод», код за ЄДРПОУ 00231604
Будівля «Берлін»
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южном. Южноукраїнськ, Гідро- Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
комплекс, 3
24584661
Станція енергокомплекс
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южном. Южноукраїнськ, Гідро- Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
комплекс, 18
24584661
Ковбасний цех фабрики-кухні
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южном. Южноукраїнськ, Про- Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
мисловий майдан24584661
чик, 21а
Центральний розподільчий пункт будівельної бази
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южном. Южноукраїнськ, Пром- Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
майданчик, 22
24584661
Аргоно-киснева газофікаційна станція
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южном. Южноукраїнськ, Пром- Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
майданчик, 29
24584661
Склад кисневих балонів та карбіду кальцію
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южном. Южноукраїнськ, Пром- Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
майданчик, 31
24584661
Сховище зрідженого пропан-бутану
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южном. Южноукраїнськ, Пром- Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
майданчик, 32
24584661
Нежитлова будівля загальною площею 2935,1 кв. м
Миколаївська обл.,
Миколаївський окружний адміністрам. Миколаїв, вул. Завод- тивний суд, код за ЄДРПОУ 35356555
ська, 11
Нежитлова будівля контрольно-насіннєвої лабораторії з до- Миколаївська обл.,
Головне управління Держпродспоживпоміжними будівлями та спорудами
Єланецький р-н, смт
служби в Миколаївській області, код за
Єланець, вул. Весняна
ЄДРПОУ 40327023
(Щорса), 7
Комплекс нежитлових будівель та споруд
Миколаївська обл., Весе- Головне управління Держпродспоживлинівський р-н, смт Ве- служби в Миколаївській області, код за
селинове, вул. Сонячна ЄДРПОУ 40327023
(Червоноармійська), 32
Комплекс нежитлових будівель та споруд
Миколаївська обл.,
Головне управління ДержпродспоживКазанківський р-н, смт
служби в Миколаївській області, код за
Казанка, вул. Перемоги ЄДРПОУ 40327023
(Леніна), 2

Міністерство інфраструктури
України
Державна казначейська служба
України
Регіональне відділення Фонду по
Одеській та Миколаївській областях
Регіональне відділення Фонду по
Одеській та Миколаївській областях
Державне агентство водних ресурсів України
Регіональне відділення Фонду по
Одеській та Миколаївській областях
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
Державна судова адміністрація
України
Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів
Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів
Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів
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відомості
приватизації

Продовження додатка 8
Назва балансоутримувача
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Побутовий корпус літ. ТС-ІІ загальною площею 705,3 кв. м Полтавська обл., м. Пол- КП «Полтавський м’ясокомбінат», код Регіональне відділення Фонду по
тава, вул. Харчовиків, 6 за ЄДРПОУ 00424214
Полтавській та Сумській областях
Громадська будівля (офіс) літ. ОБ-1 загальною площею
Полтавська обл., м. Пол- КП «Полтавський м’ясокомбінат», код Регіональне відділення Фонду по
327,4 кв. м
тава, вул. Харчовиків, 6 за ЄДРПОУ 00424214
Полтавській та Сумській областях
Громадський будинок літ. А1, загальною площею
Полтавська обл., ГаТДВ «Гадяцький елеватор», код за
Регіональне відділення Фонду по
156,8 кв. м
дяцький р-н, м. Гадяч,
ЄДРПОУ 00955650
Полтавській та Сумській областях
вул. Героїв Майдану, 75
Прохідна
Полтавська обл., м. Пол- ТОВ «Полтавський ремонтноРегіональне відділення Фонду по
тава, вул. Буровиків, 6
механічний завод», код за ЄДРПОУ
Полтавській та Сумській областях
31966932
Будинки для відпочинку
Сумська обл., ТростяВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
нецький р-н, сільська
Полтавській та Сумській областях
рада Зарічненська,
«Заплава ріки Ворскла»
масив, 3, 3-А
Адмінбудівля загальною площею 116,7 кв. м
Сумська область, м. Пу- Північно-східний офіс ДержаудитДержавна аудиторська служба
тивль, провулок Маклако- служби
України
ва Миколи, 1
Будівля клубу бригади № 2
Сумська область, ОхтирВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський район, с. Сосонка,
Полтавській та Сумській областях
вул. Садова, 1а
Будівля їдальні
Сумська область, ОхтирВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський район, с. Стара
Полтавській та Сумській областях
Іванівка, вул. Решітька, 4а
Промтоварний склад
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/1 31766001
України
Магазин № 3
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/2 31766001
України
Кочегарка
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/3 31766001
України
Продовольчий склад
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/4 31766001
України
Контора
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури України, вул. Горького, 122/5 31766001
ни, код за ЄДРПОУ 37472062
Загальнотоварний склад
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/6 31766001
України
Магазин № 12
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Залізнична, 42
31766001
України
Магазин № 7
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Прокопенка,
31766001
України
107-а
Червоний куточок
Сумська обл., м. Ромни, ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
вул. Горького, 122/7
31766001
України
Гараж
Сумська обл., м. Буринь, Північно-східний офіс Держаудитслужби, Державна аудиторська служба
площа Першотравнева, код за ЄДРПОУ 40478572
України
буд. 28 «Б»
Адмінбудівля піл літ. «А-1»
Сумська обл., смт ЯмПівнічно-східний офіс Держаудитслужби, Державна аудиторська служба
піль, вул. Заводська, 10, код за ЄДРПОУ 40478572
України
приміщення 51
Приміщення колишньої стоматполіклініки
Сумська обл., м. Охтир- НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта», Міністерство енергетики та вугілька, вул. Київська, 96
код за ЄДРПОУ 05398533
ної промисловості України
Окреме майно, що не увійшло до статутного капіталу
Сумська область, м. Ле- АТ «МОТОР СІЧ», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
АТ «МОТОР СІЧ» у кількості п’ятсот сорок одна одиниця*
бедин, вул. Грушева,18 14307794
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Будівля складу загальною площею 231,1 кв. м
Рівненська обл., Гощан- ВАТ «Гощанський «Райагропостач» (ре- Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Бугрин,
організоване у ТОВ «СТП Екоресурс»), Рівненській та Житомирській обвул. Перемоги, 2а
код за ЄДРПОУ 00906781
ластях
Нежитлові приміщення загальною площею 57,3 кв. м зі
Рівненська обл., м. КоПП «Пластранс», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
східцевою площадкою 20,8 кв. м на першому поверсі бурець, вул. Київська, 107б 33982500
Рівненській та Житомирській обдівлі сауни
ластях
Будівля кузні загальною площею 78,2 кв. м
Рівненська обл., м. КоКорецьке ВАТ РТО «Агротехсервіс»,
Регіональне відділення Фонду по
рець, вул. Київська, 200 код за ЄДРПОУ 03760316
Рівненській та Житомирській областях
Будівля магазину загальною площею 305,6 кв. м
Рівненська обл., м. Дуб- ПрАТ «Дубенський завод гумовоРегіональне відділення Фонду по
но, вул. Млинівська, 71 технічних виробів», код за ЄДРПОУ
Рівненській та Житомирській об2971506
ластях
Будівля столярного цеху, загальною площею 209,1 кв. м
Рівненська обл., КоВАТ РТО «Агротехсервіс», код за
Регіональне відділення Фонду по
рецький р-н, м. Корець, ЄДРПОУ 03760316
Рівненській та Житомирській обвул. Київська, 200
ластях
Будівля медпункту, загальною площею 63,6 кв. м
Рівненська область,
ПрАТ «Дакор Вест», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
м. Дубно, вул. Грушев03118357
Рівненській та Житомирській обського, 184
ластях
Будівля котельні загальною площею 56,7 кв. м
Рівненська область,
ТзОВ «Пересувна механізована колона Регіональне відділення Фонду по
м. Здолбунів, вул. Куту- № 63», код за ЄДРПОУ 01273421
Рівненській та Житомирській обзова, 18
ластях
Будівля столової загальною площею 472,5 кв. м
Рівненська область,
ПАТ «Дубноцукор», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
Радивилівський р-н,
00372753
Рівненській та Житомирській обс. Пустоіванне, вул. Перластях
шотравнева, 28а
Нежитлова будівля, склад-магазин, загальною площею
Рівненська область,
ПАТ «Дубноцукор», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
125,7 кв. м
м. Дубно, пров. Цен00372753
Рівненській та Житомирській обтральний, 9
ластях
Будівля корівника для ВРХ на 50 голів загальною площею
Рівненська область, ОстВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
1280,1 кв. м, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Рів- розький р-н, с. Слобідка,
Рівненській та Житомирській обненський завод високовольтної апаратури»
вул. Мала Слобідка, 60
ластях
Будівля їдальні загальною площею 147,6 кв. м, що не увіРівненська область,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
йшла до статутного капіталу КСП «Білашівське»
Здолбунівський р-н,
Рівненській та Житомирській обс. Білашів, вул. І.
ластях
Франка, 5
Будівля трансформаторної підстанції загальною площею
Рівненська обл., КоКорецьке ВАТ РТО «Агротехсервіс»,
Регіональне відділення Фонду по
40,5 кв. м
рецький р-н, м. Корець, код за ЄДРПОУ 03760316
Рівненській та Житомирській обвул. Київська, 200
ластях
Будівля трансформаторної станції загальною площею
Рівненська обл., м. ДуВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
42,9 кв. м, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
бровиця, вул. ГагаріРівненській та Житомирській об«Дубровицьке ВО «Райагротехсервіс»
на, 88
ластях
Будинок відпочинку загальною площею 66,3 кв. м
Рівненська обл., ВолодиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
мирецький р-н, смт ВоРівненській та Житомирській облодимирець, вул. Лісова
ластях
поляна, 18/1
Будинок відпочинку загальною площею 62,9 кв. м
Рівненська обл., ВолодиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
мирецький р-н, смт ВоРівненській та Житомирській облодимирець, вул. Лісова
ластях
поляна, 18/2
Будівля столярного цеху (РБУ) «С-2» загальною площею
м. Рівне, вул. КиївДП НВО «Потенціал-Еко», код за
Регіональне відділення Фонду по
1211,7 кв. м
ська, 106
ЄДРПОУ 22555721
Рівненській та Житомирській областях
Лінія по виробництву блоків стін підвалів
м. Житомир, вул. Фастів- ПрАТ «Фірма «Житомирінвест», код за Регіональне відділення Фонду по
ська, 11а
ЄДРПОУ 01272640
Рівненській та Житомирській областях
Нежитлова будівля колишньої їдальні
Житомирська обл., Олев- ВАТ «Озерянський комбінат залізоРегіональне відділення Фонду по
ський р-н, смт Новоозе- бетонних і гідротехнічних конструкцій», Рівненській та Житомирській обрянка, вул. Заводська, 1 код за ЄДРПОУ 1033444
ластях
Будівлі теплиці
Житомирська обл.,
Новоград-Волинська районна держав- Новоград-Волинська районна дерм. Новоград-Волинський, на адміністрація Житомирської облас- жавна адміністрація Житомирської
вул. Ушакова, 44
ті, код за ЄДРПОУ 04053654
області
Будівля навісу
Житомирська обл.,
Новоград-Волинська районна держав- Новоград-Волинська районна дерм. Новоград-Волинський, на адміністрація Житомирської облас- жавна адміністрація Житомирської
вул. Відродження, 6а
ті, код за ЄДРПОУ 04053654
області
Будівля котельні № 257
Житомирська обл.,
Новоград-Волинська районна держав- Новоград-Волинська районна дерм. Новоград-Волинський, на адміністрація Житомирської облас- жавна адміністрація Житомирської
вул. Ушакова, 44А
ті, код за ЄДРПОУ 04053654
області
Будинок мисливця – будинок № 1 (інв. № 100386)
Житомирська обл.,
ДП «Малинське лісове господарство», Державне агентство лісових ресурРадомишльський р-н,
код за ЄДРПОУ 13551546
сів України
територія Вишевицької
сільської ради (за межами населених пунктів),
Іршанське лісництво,
квартал 115, виділ 1
Будівля магазину «Дари лісів» площею 473, 4 кв. м
м. Житомир, проспект
Державне підприємство «Житомирське Державне агентство лісових ресурМиру, 69
лісове господарство», код за ЄДРПОУ сів України
22050949
Нежитлова будівля
Житомирська обл.,
Головне територіальне управління
Регіональне відділення Фонду по
Ємільчинський р-н,
юстиції у Житомирській області, код за Рівненській та Житомирській обс. Бараші, вул. Василя
ЄДРПОУ 34900660
ластях
Шевчука, 4
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею
Харківська обл., Красно- ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код за Регіональне відділення Фонду по
251,7 кв. м
кутський р-н, с. Городнє, ЄДРПОУ 00412406
Харківській, Донецькій та Луганвул. Центральна, 5а
ській областях
Нежитлова будівля гаражу загальною площею 76,90 кв. м
Харківська обл., Красно- ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код за Регіональне відділення Фонду по
кутський р-н, с. Городнє, ЄДРПОУ 00412406
Харківській, Донецькій та Луганвул. Центральна, 5б
ській областях
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Продовження додатка 8
Назва об’єкта
Будівля телефонної станції літ. А-1 загальною площею
91,9 кв. м
Пункт по переробці сільськогосподарської продукції загальною площею 447,9 кв. м
Нежитлова будівля літ. А-1 (водонапірна башта) загальною
площею 9,6 кв. м
Магазин загальною площею 540,2 кв. м
Ліфт
Нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною площею
159,8 кв. м
Магазин літ. «А-1» з прибудовою літ. «А1-1» загальною
площею 115,1 кв. м

Нежитлова будівля (кооперативна лавка) загальною площею
48.3 кв. м
Нежитлові приміщення загальною площею 319,0 кв. м
(1 поверху №№ 2-1÷2-9 площею 109,4 кв. м, 2 поверху
№№ 2-10÷2-29 площею 209,6 кв. м) та ґанок а1 в нежитловій будівлі літ. А-2
Нежитлові приміщення № 13-20 в літ. «Г» загальною площею 185,3 кв. м
Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 42,6 кв. м

Нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною площею
84,27 кв. м
Нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною площею
65,9 кв. м
Нежитлова будівля магазину загальною площею 66,0 кв. м
Прибудована будівля магазину з підвалом літ. А загальною
площею 260 кв. м та складським приміщенням літ. Б загальною площею 17,1 кв. м
Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 51,1 кв. м

Нежитлова будівля (магазин) літ. А-1 загальною площею
55,1 кв. м
Нежитлова будівля (пральня) літ. «А-1» загальною площею
149,1 кв. м
Інженерна споруда «Басейн бризкальний»
Нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування
загальною площею 93 кв. м
Група будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції площею 236,1 кв. м, туалет площею 48,7 кв. м, навіс
площею 226,9 кв. м, навіс площею 12,6 кв. м, огорожа
площею 18,2 кв. м, огорожа площею 13,6 кв. м, замощення
площею 5215 кв. м
Нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною
площею 134,4 кв. м, 2-го поверху № 20-29 загальною площею 259,0 кв. м в літ. “Г-2г” загальною площею 393, 4 кв. м
(колишня їдальня, інв. № 672)
Нежитлові приміщення №№ 1-9 загальною площею
97,9 кв. м (колишня лазня)

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ

Орган управління

Донецька обл., Великоновосілківський р-н, селище Урожайне, вул. Поштова, 1
Харківська обл., Харківський р-н, смт Коротич,
вул. Низова, 76
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки,
вул. Набережна, 15
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, 1
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, 1
Харківська обл.,
Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103
Харківська обл., Золочівський р-н, селище
Калинове (Жовтневе),
майдан Конституції (площа Жовтнева), 3
Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Іванівка,
вул. Приїзжа, 6
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Першотравневе, площа Центральна, 3-а
Харківська обл.,
Куп’янський р-н, с/рада
Курилівська
Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, вул. Перемоги, 27 а
Харківська обл., Сахновщинський р-н. с. Сугарівське (колишнє Жовтень),
вул. Центральна, 7
Харківська обл.,
Куп’янський р-н, с. Нова
Тарасівка, вул. Сморшка
А. Д., 1
Харківська обл.,
Куп’янський р-н, с. Миколаївка, вул. Миру, 9
Харківська обл.,
Куп’янський р-н, с. Ягідне, вул. 1-го Травня, 10а
Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Роздольне (колишнє Чапаєво),
вул. Роганська, 3
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Кукулівка,
вул. Польова, 1
Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Шкільна, 2
Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2
Донецька обл., Нікольський (Володарський)
р-н, с. Тополине,
вул. Шкільна, 13
Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта,
вул. Маяковського,
48/18А

ПАТ «МАКСТРОЙ», код за ЄДРПОУ
05394759

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях

ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», код за
ЄДРПОУ 05471230

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», код за
ЄДРПОУ 05471230

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд. 3

ТДВ «СІНІАТ», код за ЄДРПОУ
00290601

Донецька обл., м. Краматорськ, смт Шабельківка,
вул. Вільямса, 1
Бокс № 1, П-1 на території автотранспортного виробничого Донецька обл., Бахмутоб’єднання загальною площею 1440,0 кв. м
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
Комплекс (передавальний радіоцентр)
Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Нахімова, 13
Будівля нежитлова (склад)
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лавицького, 10-б
Будівля, будинок шипчандлерського пункту
Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Луніна, 99

Відсутній
Відсутній
Відсутній

ПАТ «Жовтневе», код за ЄДРПОУ
00488912

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

ПрАТ «Ульяновське», код за ЄДРПОУ
00387097

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях
ПрАТ «Племінний завод «Червоний ве- Регіональне відділення Фонду по
летень», код за ЄДРПОУ 00486770
Харківській, Донецькій та Луганській областях
Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях
ВАТ «Куп’янський цукровий комбінат», Регіональне відділення Фонду по
код за ЄДРПОУ 00373215
Харківській, Донецькій та Луганській областях
ПрАТ «Сахновщинське імені М. О.
Ключки», код за ЄДРПОУ 00851198

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях

Відсутній

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

Відсутній
Відсутній

ПрАТ «Племінний завод «Червоний ве- Регіональне відділення Фонду по
летень», код за ЄДРПОУ 00486770
Харківській, Донецькій та Луганській областях
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях
ВАТ «Содовий завод», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
00204895
Харківській, Донецькій та Луганській областях
СТОВ «Первомайська птахофабрика», Регіональне відділення Фонду по
код за ЄДРПОУ 00851979
Харківській, Донецькій та Луганській областях
ПАТ «Донецьке обласне підприємство Регіональне відділення Фонду по
автобусних станцій», код за ЄДРПОУ Харківській, Донецькій та Луган03113785
ській областях
Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях

ТОВ «Агрофірма Степове», код за
ЄДРПОУ 00848664

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях
Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренер- Міністерство енергетики та вугільго», код за ЄДРПОУ 00131245
ної промисловості України
КСП «Селидівське», код за ЄДРПОУ
00848196

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях

Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт»,
код за ЄДРПОУ 01125755
Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт»,
код за ЄДРПОУ 01125755
Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт»,
код за ЄДРПОУ 01125755
Донецька обл., м. МаДержавне підприємство «Маріупольріуполь, вул. Ласкова
ський морський торговельний порт»,
П. А., 2А
код за ЄДРПОУ 01125755
Донецька обл., м. Маріу- Державне підприємство «Маріупольполь, вул. Набережна, 7 ський морський торговельний порт»,
код за ЄДРПОУ 01125755

Міністерство інфраструктури
України

Нежитлові будівлі гаражів

Донецька область,
Національний банк України, код за
м. Слов’янськ, вул. Цен- ЄДРПОУ 00032106
тральна, 3

Національний банк України

Будівля гаражу

Донецька обл., м. КосНаціональний банк України, код за
тянтинівка, вул. Шевчен- ЄДРПОУ 00032106
ка, 219

Національний банк України

Будівля нежитлова
Будівля нежитлова

Міністерство інфраструктури
України
Міністерство інфраструктури
України
Міністерство інфраструктури
України
Міністерство інфраструктури
України

Комплекс приміщень у складі: нежитлова будівля загальною Луганська обл., Сватівплощею 554,4 кв. м, сарай загальною площею 23 кв. м,
ський р-н, м. Сватове,
сарай загальною площею 6,2 кв. м, вбиральня загальною
вул. Державна, 9
площею 22,6 кв. м, гараж загальною площею 65,1 кв. м

Управління державної казначейської
служби України у Сватівському районі
Луганської області, код за ЄДРПОУ
37928384

Державна казначейська служба
України

Водопод’ємна установка ВУ-10-304

Луганська область, смт
Новоайдар, вул. Великий шлях

ВАТ «Новоайдарська птахофабрика»,
код за ЄДРПОУ 00851488

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях

Павільйон

Луганська область, смт ВАТ «Новоайдарська птахофабрика»,
Новоайдар, вул. Великий код за ЄДРПОУ 00851488
шлях, 170-в

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях

Нежитлова будівля червоного кутка

Луганська обл., м. Сєвє- КП «Сєвєродонецький комбінат будіродонецьк, вул. Силікат- вельних матеріалів та конструкцій»,
на, 10-ф
код за ЄДРПОУ 01235811

Регіональне відділення Фонду по
Харківській, Донецькій та Луганській областях

Автомобіль ЗАЗ-LANOS (р/н ВВ4400СВ)

Луганська обл., м. Сєвє- Управління Державної міграційної
родонецьк, вул. Парти- служби України в Луганській області,
занська, 12
код за ЄДРПОУ 37851432

Державна міграційна служба
України

Нежитлові будівлі у складі: гараж В, загальною площею –
33,9 кв. м; гараж Б, загальною площею – 62,7 кв. м

Луганська обл., м. Кремінна, вул. Банкова, 3

Управління Державної казначейської
Державна казначейська служба
служби України в Кремінському районі України
Луганської області, код за ЄДРПОУ
37796309

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

м. Херсон, вул. Садова, 43

Відсутній

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Група інвентарних об’єктів: трактор колісний Т-40 (інв.
м. Херсон, Карантинний ТОВ «Столична судноплавна компа№ 776), автомобільний кран КС-3562 (інв. № 714), універ- острів, 1
нія», код за ЄДРПОУ 31628535
сальна уборочна машина (інв. № 686), автомобільний кран
КС-МАЗ-500 (інв. № 661), електроустановка для іспитів (інв.
№ 7383), компресор (інв. № 5259), електрокомпресор (інв.
№ 5527), насос для відкачки води з відсіків (інв. № 7025),
насос для відкачки води з відсіків (інв. № 6999), насос пересувний для сушіння (інв. № 7049), пересувний компресор
ВУВ-45/150 (інв. № 7412), компресор (інв. № 5173)

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

Гараж

Державна казначейська служба
України

Херсонська обл., м. Ка- Управління Державної казначейської
ховка, гаражне товарислужби України у Каховському районі
ство «Сигнал», гараж 553 Херсонської області

№ 12 (1292)

23

відомості
приватизації

Продовження додатка 8
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Гараж

Комплекс споруд підсобного господарства «Вербка» (теплиці)
Котедж (літ. В)

Херсонська обл.,
м. Каховка, гаражне
товариство «Аеропорт»,
гараж 476
Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Виноградне, вул. Шабська, 52
Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Генічеська
Гірка, вул. Набережна, 32
м. Херсон, вул. Вишнева, 60

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Управління Державної казначейської
служби України у Каховському районі
Херсонської області

Державна казначейська служба
України

ПАТ «Херсонводбуд», код за ЄДРПОУ
01036483

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

Національний банк України, код за
ЄДРПОУ 00032106

Національний банк України

Нежитлові приміщення загальною площею 1056,7 кв. м
Олешківське міжрайонне управління
(в тому числі: нежитлові приміщення загальною площею
водного господарства, код за ЄДРПОУ
243,5 кв. м на першому поверсі, другий поверх загальною
01034707
площею 402,3 кв. м та третій поверх загальною площею
410,9 кв. м) триповерхової будівлі ремонтно-механічної майстерні (реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ002) та складські
приміщення загальною площею 307,2 кв. м (реєстровий
№ 01034707.5ФННМЯЕ004)
Будівля пожежного депо
Херсонська обл., м. Бе- ПАТ «Бериславський елеватор», код за
рислав, вул. 1 Травня,
ЄДРПОУ 00956595
300
Пожежний автомобіль
Херсонська обл., м. Бе- ПАТ «Бериславський елеватор», код за
рислав, вул. 1 Травня,
ЄДРПОУ 00956595
300
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Окреме майно – кран автомобільний (КС-4561) К-162 на
м. Київ, вул. БаренМостобудівельний загін № 2 ПАТ
базі шасі КрАЗ-257, державний № АА 8416 ВМ, інв. № 8457 бойма, 8
«Мостобуд», код за ЄДРПОУ 01386303
Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної м. Київ, вул. Академіка
ПАТ «Науково-дослідний інститут елекоборони (корпус 23))
Кримського, 27, літера Б тромеханічних приладів», код ЄДРПОУ
14309824
Нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі їдальні м. Київ, вул. Васильків- ПрАТ «Торговельно – підприємницьзагальною площею 969,50 кв. м
ська, 34, літера Т
кий центр», код за ЄДРПОУ 05414775
Об’єкт нерухомого майна: майновий комплекс – санаторій м. Київ, вул. Федора
Відсутній
(недіючий) загальною площею 1061,90 кв. м, а саме: водо- Максименка (Червонолікарня (літера А) загальною площею 793,00 кв. м, ізолятор флотська), 3
(літера Б) загальною площею 158,30 кв. м, літній павільйон
(літера В) загальною площею 87,30 кв. м, майстерня (літера
Г) загальною площею 13,50 кв. м, туалет (літера Д) загальною площею 9,80 кв. м
Склад збереження матеріалів мобрезерву загальною плоКиїв, вул. Електриків, 26, ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальськощею 1159,9 кв. м (з обладнанням: кран-балка – 2 одиниці; літера XXXII
му», код за ЄДРПОУ 14312364
консольно–поворотний кран – 1 одиниця; підвісні шляхи,
електротельфер – 2 одиниці; стелаж – 1 одиниця; контейнер – 2 одиниці)
Госпблок загальною площею 670,3 кв. м
м. Київ, вул. ДеснянДП «Виробниче об’єднання «Київприська, 19А
лад», код за ЄДРПОУ 14309669
Нежитлові приміщення літ. «А» загальною площею
м. Київ, вул. Гната ХотНЕК «Укренерго», код за ЄДРПОУ
669,2 кв. м (група приміщень № 12 поверх І – площею
кевича (Червоногвардій- 00100227
30,2 кв. м, група приміщень № 13 поверх І – площею
ська), 38
43,1 кв. м, група приміщень № 14 поверх І – площею
266,6 кв. м, група приміщень № 15 поверх ІІ – площею
329,3 кв. м)
Будівля складу – модулю (літ. «С»), огорожа – частина 70 м, м. Київ, вул. КудрявДП «АГРОСПЕЦСЕРВІС», код за ЄДворота металеві запасні
ська, 16
РПОУ 34532280
Нежитлове приміщення на третьому поверсі будівлі літера А м. Київ, вул. Верхня, 3-5 Державне підприємство «Еко», код за
ЄДРПОУ 32309722
Вбудоване нежитлове приміщення громадського призначення

м. Київ, бульвар Лесі
Українки, 10

Нежитлове приміщення на цокольному поверсі

м. Київ, вул. Джона Мак- Державне підприємство «Еко», код за
кейна, 43
ЄДРПОУ 32309722

___________

Орган управління

Державне підприємство «Еко», код за
ЄДРПОУ 32309722

Державне агентство водних ресурсів України

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
м. Києву
Регіональне відділення Фонду по
м. Києву
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Відсутній

Регіональне відділення Фонду по
м. Києву

Державне космічне агентство
України
Міністерство фінансів України

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

* Перелік майна товариства, що підлягає приватизації, визначено наказом Фонду державного майна України
від 28.12.2019 № 1574.
Додаток 10
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 28.02.2020 № 367)

ПЕРЕЛІК
об’єктів соціально-культурного призначення,
приватизацію яких розпочато в 2018 – 2019 роках
Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Їдальня
м. Дніпро, острів Файнберга, 11
Філія «Дніпропетровський річковий Регіональне відділення Фонду по Дніпропорт» ПАТ СК «Укррічфлот», код за петровській, Запорізькій та КіровоградЄДРПОУ 24986218
ській областях
База відпочинку «Сосновий бор»
Дніпропетровська обл., Новомос- ПАТ «Дніпропетровський трубний
Регіональне відділення Фонду по Дніпроковський р-н, с. Орлівщина, пров. завод», код за ЄДРПОУ 05393122
петровській, Запорізькій та КіровоградЛісний, 8
ській областях
Дитяча дача «Сосенка»
Дніпропетровська обл., Новомос- ПАТ «Дніпропетровський трубний
Регіональне відділення Фонду по Дніпроковський р-н, с. Орлівщина, пров. завод», код за ЄДРПОУ 05393122
петровській, Запорізькій та КіровоградЛісний, 8а
ській областях
Санаторій-профілакторій
Дніпропетровська обл., Криворізь- ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по Дніпрокий р-н, с. Кудашево
збагачувальний комбінат», код за
петровській, Запорізькій та КіровоградЄДРПОУ 00191000
ській областях
Шаховий клуб
Дніпропетровська обл., м. Кривий ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по ДніпроРіг, площа Гірницької Слави, 4
збагачувальний комбінат», код за
петровській, Запорізькій та КіровоградЄДРПОУ 00191000
ській областях
Сірководнева лікувальня літ. А-2 з підвалом
м. Дніпро, просп. Свободи, 2а
ПрАТ «Дніпровський металургійний Регіональне відділення Фонду по Дніпрозагальною площею 1269,8 кв. м., сходами
завод», код за ЄДРПОУ 05393056
петровській, Запорізькій та Кіровоградліт. а, входом в підвал літ. а’, кисневою літ. Б,
ській областях
ґанком літ. б, огорожею № 1,2,8,9, підпірними
стінками № 3,5,6, сходами № 4, мостінням літ.
І загальною площею 153,0 кв. м
Дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий)
Дніпропетровська обл., м. Кривий ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по ДніпроРіг, просп. Південний, 9
збагачувальний комбінат», код за
петровській, Запорізькій та КіровоградЄДРПОУ 00191000
ській областях
Клуб школяра
Дніпропетровська обл., м. Павло- ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», код Міністерство енергетики та вугільної проград, вул. Можайського, 8Б
за ЄДРПОУ 00178353
мисловості України
Їдальня № 7 (у складі: будівля їдальні № 7 літ. Дніпропетровська обл., м. Кривий АТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по ДніпроА-1 з прибудовою літ. а-1 загальною площею Ріг, вул. Переяславська, 24а
збагачувальний комбінат», код за
петровській, Запорізькій та Кіровоград464,9 кв. м та ґанками літ. а, а1, а2; сараї літ.
ЄДРПОУ 00191000
ській областях
Б, В; погріб літ. Г) з майном у кількості 6 одиниць (інв. №№ 4212950, 4212952; 4212953,
4213457, 4213508, 4213527)
Їдальня № 11 з майном у кількості 4 одиниці
Дніпропетровська обл., м. Кривий ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по ДніпроРіг, проммайданчик ПАТ «Південний збагачувальний комбінат», код за
петровській, Запорізькій та Кіровоградгірничо-збагачувальний комбінат»
ЄДРПОУ 00191000
ській областях
Їдальня № 14 з майном у кількості 1 одиниці
Дніпропетровська обл., м. Кривий ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по ДніпроРіг, вул. Широківське шоссе, 166 Б збагачувальний комбінат», код за
петровській, Запорізькій та КіровоградЄДРПОУ 00191000
ській областях
Їдальня № 23 на 200 посадочних місць з май- Дніпропетровська обл., м. КриПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по Дніпроном у кількості 16 одиниць
вий Ріг
збагачувальний комбінат», код за
петровській, Запорізькій та КіровоградЄДРПОУ 00191000
ській областях
База відпочинку «Біла акація»
Кіровоградська обл., Петрівський ДП «УкрНДПРІ промтехнології», код Міністерство енергетики та вугільної прор-н, с. Іскрівка, вул. Соколівза ЄДРПОУ 14310483
мисловості України
ська, 15
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Комплекс будівель і споруд бази відпочинку у
Волинська обл., Старовижівський Національний банк України, код за Національний банк України
складі: спальний корпус № 1 загальною площею р-н, с. Буцинь, Пісочне урочище,76 ЄДРПОУ 00032106
52,7 кв. м; спальний корпус № 2 загальною
площею 50,5 кв. м; спальний корпус № 3 загальною площею 52,5 кв. м; спальний корпус
№ 4 -модуль загальною площею 252,7 кв. м;
адміністративно-побутовий корпус № 5 загальною площею 294,1 кв. м; гараж-прохідна
загальною площею 104,9 кв. м; господарське
приміщення № 6 загальною площею 51,5 кв. м;
артезіанська свердловина з насосною станцією
№ 8 загальною площею 4,8 кв. м; водонапірна
башня № 9 загальною площею 1,8 кв. м; овочесховище № 10 загальною площею 29,9 кв. м;
вбиральня № 11 загальною площею 7,2 кв. м
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Побутовий комплекс
Одеська обл., м. Рені, вул. 28
ПАТ «Одеснафтопродукт», код за
Регіональне відділення Фонду по ОдесьЧервня, 282а
ЄДРПОУ 03482749
кій та Миколаївській областях
Медпункт
Одеська обл., м. БілгородПАТ «Завод «Тіра», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по ОдесьДністровський, ул. Кишинівська, 32 14309050
кій та Миколаївській областях
Санаторій-профілакторій «Портовик», який
Южненська філія державного
Міністерство інфраструктури України
складається з:
підприємства «Адміністрація
комплексу загальною площею 4301, 4 кв. м;
Одеська обл., м. Южне, вул. При- морських портів України»
(Адміністрація морського порту
морська, 1
«Южний»), код за ЄДРПОУ
спортивного комплексу
Одеська обл., м. Южне, вул. Іва38728549
нова, 1
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

№ 12 (1292)

Продовження додатка 10
Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Єдиний майновий комплекс державном. Полтава, пров. Носова Віктора, 2
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
го підприємства «Полтавський державний
та сільського господарства України
навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу», код за ЄДРПОУ 24567102
Cпальний корпус № 2 в дитячому оздоровчому Полтавська обл., Кременчуцький
АТ «Полтаваобленерго», код за
Регіональне відділення Фонду по Полтавтаборі «Енергетик»
р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20А
ЄДРПОУ 00131819
ській та Сумській областях
Cпальний корпус № 6 в дитячому оздоровчому Полтавська обл., Кременчуцький
АТ «Полтаваобленерго», код за
Регіональне відділення Фонду по Полтавтаборі «Енергетик»
р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20Б
ЄДРПОУ 00131819
ській та Сумській областях
Їдальня
Полтавська обл., Шишацький р-н, ТОВ «Агропромислове об’єднання Регіональне відділення Фонду по Полтавс. Яреськи, вул. Новаторів, 24
«Цукровик Полтавщини», код за
ській та Сумській областях
ЄДРПОУ 30811110
Дитячий оздоровчий табір
Сумська обл., Шосткинський р-н, ПрАТ «Шосткинський завод хіміч- Регіональне відділення Фонду по Полтавс/р Собицька, «Малий бір» урочи- них реактивів», код за ЄДРПОУ
ській та Сумській областях
ще, квартал № 2 (б/н)
05761264
База відпочинку
Сумська обл., Шосткинський р-н, ПрАТ «Шосткинський завод хіміч- Регіональне відділення Фонду по Полтавс/р Собицька, «Малий бір» урочи- них реактивів», код за ЄДРПОУ
ській та Сумській областях
ще, квартал № 2 (б/н)
05761264
Будинок культури № 1
Сумська обл., Охтирський район,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Полтавс. Стара Іванівка, вул. Решітька, 3а
ській та Сумській областях
Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Їдальня
Житомирська обл., Олевський
СТОВ «Радовель», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по Рівненр-н, с. Радовель, вул. Миколи
05418780
ській та Житомирській областях
Хоречка, 21
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Лазне – пральний комбінат
Харківська обл., Краснокутський
ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код Регіональне відділення Фонду по Харківр-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5 за ЄДРПОУ 00412406
ській, Донецькій та Луганській областях
Їдальня з обладнанням
Харківська обл., м. Вовчанськ,
ПрАТ «Вовчанська взуттєва фабри- Регіональне відділення Фонду по Харківвул. Орлова, 73
ка», код за ЄДРПОУ 00308324
ській, Донецькій та Луганській областях
Лазня
Харківська обл., Балаклійський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківсмт Савинці, вул. Шкільна, 2
ській, Донецькій та Луганській областях
Лазня загальною площею 132,3 кв. м
Харківська обл., Шевченківський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківр-н, с. Старовірівка, вул. 40 років
ській, Донецькій та Луганській областях
Перемоги, 226 А
Лазня
Харківська обл., Краснокутський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківр-н, смт Костянтинівка, вул. Одноській, Донецькій та Луганській областях
ребрівська (колишня Чапаєва), 67
Будинок культури
Харківська обл., Харківський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківселище Травневе, вул. Фабричській, Донецькій та Луганській областях
на, 12а
Нежитлові приміщення №№ 1-12 (приміщення Харківська обл., Куп’янський р-н, с/
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківїдальні з обладнанням) в літ. «Г» загальною
рада Курилівська
ській, Донецькій та Луганській областях
площею 181,4 кв. м
Нежитлова будівля (спортивний корпус) літ.
м. Харків, вул. Немишлянська, 56-а
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харків«А-3» загальною площею 4049,1 кв. м
ській, Донецькій та Луганській областях
Пансіонат «Блакитні озера»
Донецька обл., м. Лиман, с. Щуро- ВАТ «Точмаш», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Харківве, вул. Соборна, 20/1
14300579
ській, Донецькій та Луганській областях
Єдиний майновий комплекс дитячого оздоров- Донецька обл., м. Святогірськ,
Підприємство «Владислава» ВсеРегіональне відділення Фонду по Харківчого табору «Голубок»
вул. Івана Мазепи, 29
української організації інвалідів
ській, Донецькій та Луганській областях
«Союз організацій інвалідів України», код за ЄДРПОУ 31083925
Дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег»
Донецька обл., Мангушський р-н, ВАТ «Точмаш», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Харківсмт Ялта, вул. Курортна, 17
14300579
ській, Донецькій та Луганській областях
Дитячий оздоровчий табір «Лазурний»
Донецька область, Мангушський
Державне комерційне торгове
Регіональне відділення Фонду по Харківр-н, с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74 підприємство «Комбінат шкільноській, Донецькій та Луганській областях
го харчування», код за ЄДРПОУ
20314278 – зберігач
Клуб
Донецька область, Нікольський р-н, ПрАТ «Племінний завод «Малинів- Регіональне відділення Фонду по Харківс. Малинівка, вул. Центральна, 4а ка», код за ЄДРПОУ 00483501
ській, Донецькій та Луганській областях
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Недіючий літній кінотеатр «Текстильник»
м. Херсон, селище Текстильне,
ВАТ «Херсонський бавовняний ком- Регіональне відділення Фонду в Херсонвул. 1-ша Текстильна, 1-а
бінат», код за ЄДРПОУ 00306710
ській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі
Будівля профілакторію
м. Херсон, вул. Перекопська, 169 ВАТ «Херсонський консервний ком- Регіональне відділення Фонду в Херсонбінат», код за ЄДРПОУ 05529567 – ській області, Автономній Республіці Крим
припинено
та м. Севастополі
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Сауна
м. Київ, вул. Академіка Білецького, Філія «Холодокомбінат № 4» ПП
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
34, літера В
«Рось», код за ЄДРПОУ 33370274
Будинок культури загальною площею
м. Київ, вул. Олекси Тихого, 82
ДП «Виробниче об’єднання «Київп- Державне космічне агентство України
960,8 кв. м
(літ. А)
рилад», код за ЄДРПОУ 14309669
Апарат Фонду
Оздоровчий табір «Фрегат»
Херсонська обл., Білозерський р-н, Херсонська філія Державного під- Міністерство інфраструктури України
с. Кізомис, вул. Набережна
приємства «Адміністрація морських
портів України»
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Додаток 11
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 28.02.2020 № 367)

ПЕРЕЛІК
інших об’єктів, приватизацію яких розпочато в 2019 році
Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Апарат Фонду

05468498 Єдиний майновий комплекс державної установи «Україн- Київська обл., м. Вишневе, вул. Святоський дім фарфорово-фаянсової промисловості»
шинська, 29

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

00190325 Єдиний майновий комплекс державної установи
«Державний інститут праці та соціально-економічних
досліджень»

м. Харків, вул. Сумська, 1

Апарат Фонду

23395900 Єдиний майновий комплекс державного науководослідного інституту інформатизації та моделювання
економіки

м. Київ, бульв. Дружби народів, 38

Апарат Фонду

03799676 Мале підприємство «АНСЕРВ»

м. Київ, вул. Академіка Кржижанівського, 3

Національна академія наук України

13692011 Мале підприємство «ЛІТМАШ»

м. Київ, бульв. Вернадського, 34/1

Національна академія наук України

31565748 Дочірнє підприємство «Зварювальні технології»
НТК «ІЕЗ ім. Є. О. Патона» НАН України

м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія наук України

13686507 Дочірнє підприємство «ФАЗА»

м. Київ, просп. Науки, 31

Національна академія наук України
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Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди нерухомого МАЙНа
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Центру забезпечення службової діяльності Міністерства
оборони та Генерального штабу Збройних Сил України
про проведення конкурсу на право оренди нерухомого
військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Центр
забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, поштова адреса: 03168,
м. Київ, проспект Повітрофлотський, 6 (фактичне розташування:
03168, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 6).
Орган управління – Міністерство оборони України
 1. Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у семиповерховій будівлі № 108, 1984 року побудови, військового
містечка № 64 у м. Києві, просп. Повітрофлотський, 6.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.07.2019 становить 40570,00 грн без (ПДВ).
Балансоутримувач: Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати (2,0 м2) становить 307,31 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – грудень 2019 року; для розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції згідно з чинним
законодавством.
Термін оренди – два роки одинадцять місяців.
 2. Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 у семиповерховій будівлі № 126, 2007 року побудови, військового
містечка № 64 у м. Києві, просп. Повітрофлотський, 6.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.07.2019 становить 40570,00 грн без (ПДВ).
Балансоутримувач: Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.
Початковий (стартовий) розмір орендної плати (2,0 м2) становить 307,31 грн (без ПДВ) за базовий місяць оренди – грудень 2019 року; для розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції згідно з чинним
законодавством.
Термін оренди – два роки одинадцять місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
1. Мета використання об’єкта оренди – розміщення торговельних
автоматів, що відпускають продовольчі товари (9 %).
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати
за використання зазначених об’єктів оренди порівняно з початковим
розміром орендної плати.

3. Авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж одна місячна
орендна плата, протягом 10 робочих днів з моменту укладення договору оренди.
4. Своєчасна (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) і в повному обсязі оплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції.
5. Встановлення вузла обліку електроенергії за рахунок власних
коштів орендаря та укладення прямого договору з постачальною організацією (до моменту укладення прямого договору відшкодовувати
витрати орендодавцю за електричну енергію).
6. Компенсація земельного податку під об’єктом оренди.
7. Компенсація витрат за виконаний звіт про незалежну оцінку
майна та публікування оголошення.
8. Виконання поточного та інших видів ремонту орендованого
майна за власні кошти без вимоги відшкодування.
9. Страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою. Постійно поновлювати
договір страхування таким чином, щоб майно було застраховане на
весь строк оренди.
10. Ефективне використання об’єкта оренди відповідно його призначення та умов договору оренди.
11. Заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
12. Дострокове розірвання договору у разі здійснення заходів з
будівництва житла для військовослужбовців на земельній ділянці, де
розташований об’єкт оренди.
13. Право орендодавця здійснювати контроль за станом цільового
використання об’єкта оренди та використання інших умов конкурсу.
14. Заборона суборенди.
15. Здійснювати вивезення сміття та підтримувати в належному
стані торговельні автомати.
16. Допуск на територію військового містечка здійснюється за попередньою заявкою з копіями паспортів обслуговуючого персоналу
та копіями технічних паспортів на автомобільну техніку.
17. На територію військового містечка дозволяється в’їзд автомобілів з реєстраційними автомобільними номерами України.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання
інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані
в п. 3.2. наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь у конкурсі; копію ліцензії на здійснення юридичною особою діяльності; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені
нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий
стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області Регіонального відділення ФДМУ
по Вінницькій та Хмельницькій областях про проведення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені з метою надання послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки: приміщення загальною площею
40,5 м2 на першому поверсі стаціонару лікарні з поліклінікою.
Балансоутримувач – Державна установа «Територіальне медичне
об’єднання МВСУ по Хмельницькій області».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Проскурівського підпілля, 112,
м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди.
Телефон та електронн а адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua
Дата оцінки – 29.02.2020.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Він
ницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Собчинський Станіслав Антонович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є приміщення, частини будівель (адміністративна нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 1,7 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у
редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – 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, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а
також строку 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 відділу інформаційного
забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі
ЗМІ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій
області Регіональне відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення ФДМУ
по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
86,0 м2.
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Покровський ЦППРК».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Покров (Орджонікідзе), вул. Л. Чайкіної, 17.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Титан плюс».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля виробничого корпусу площею 344,9 м2, будівля складських приміщень площею 85,9 м2
та нежитлове приміщення будівлі віварію площею 48,4 м2.
Балансоутримувач: Дніпровська районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл.,
смт Слобожанське, вул. Літня, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Папірус К».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, приміщення та
частини приміщень.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,5 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
542,34 м2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Васильківському районі Дніпропетровської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., смт Васильківка, вул. Першотравнева, 199.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Диво-в-Будиинок».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина даху (горища) загальною площею 10,0 м2 учбового корпусу літ. А-3.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 194.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька політехніка».
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.

числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної
плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному (з печаткою учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту публікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено в Центрі забезпечення службової
діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України (03168, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6,
будівля № 1, під’їзд № 13, кабінет № 8) о 10.00 через 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації в газеті
«Відомості приватизації».
Контактний телефон (044) 271-36-10.

ІНФОРМАЦІЯ
Остерської квартирно-експлуатаційної частини
(району) про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Остерська квартирно-експлуатаційна частина (району), адреса: 17024,
Чернігівська область, Козелецький район, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 3.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення на першому поверсі чотириповерхового будинку гуртожитку будівлі № 662 загальною площею 99,5 м2, що перебувають на балансі Остерської КЕЧ, та знаходяться за адресою: 17024,
Чернігівська область, Козелецький район, с-ще Десна, вул. Франка
І., 44/А , військове містечко № 1, будівля № 662.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до
вимог чинного законодавства, становить 2835,75 грн на місяць
(без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого
майна під розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів; компенсація орендодавцю податку на землю під
об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за
виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договір з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі
сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж
орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься
в рахунок плати за останні три місяці оренди.
Конкурсна документація претендента подається в окремо запечатаному конверті з відміткою «Конкурсна документація».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні
20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й день після опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: тел./факс (04646) 46253, 46216.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: дах та частина даху.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2.31,
№ 2.31а, № 2.31б, № 2.36, № 2.IV та частина коридору № 2.37-а
другого поверху будівлі зовнішнього адміністративного корпусу
(літ. А-2, інв. № 4057/1/535), реєстровий номер 24584661.214.
ЛОУЖЦП1860, загальною площею 123,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Курчатова, буд. 13.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС»
ДП НАЕК «Енергоатом».
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство «Енергомонтаж».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,056 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх чотириповерхової будівлі нежитлові приміщення (літ. А-4, приміщення
з № 72 до № 74 включно) загальною площею 81,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Кузнєцова, буд. 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Таврійський державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного.
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне мале підприємство фірма «LPD».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (№ 28, літ.
Д-4, реєстровий номер 02549204.1.БДУАЧО004) загальною
площею 81,4 м2, вбудоване в перший поверх будівлі навчального корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 2б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Запорізький
політехнічний центр професійно-технічної освіти».
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Журба Т. Г.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 121 до
№ 128 включно на другому поверсі будівлі (літ. Б-2) загальною
площею 139,4 м2.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Космічна,
буд. 129.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Запорізький
професійний ліцей сервісу».
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Медведєв Ю. О.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 9
включно загальною площею 64,3 м2 підвалу будівлі (літ. А-9).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Університетська, 41.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького.
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Державне підприємство «Центр державного земельного кадастру».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,056 тис. грн.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина стіни нежитлового приміщення № 205 зовнішньої стіни приміщення № 206 загальною
площею 4,0 м2 третього поверху учбового корпусу № 2 – гуртожитку (літ. Е-6).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. НемировичаДанченка/Гастелло,71/46.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький національний університет.
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «ТЕЛЗА».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: стіна та частини стіни.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн.
 11. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля (літера К3, інвентарний номер 13834) площею 73,8 м2, реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ832, та замощення II площею 724,0 м2, інвентарний номер 40049, реєстровий номер
01125761.1.АААИБЕ872, загальною площею 797,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Горького, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт».
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Державна установа «Держгідрографія».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, замощення
(майданчики).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,5 тис. грн.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлова окремо розташована
будівля металообробної дільниці (літ. А, А1, приміщення з № 1
до № 4 включно) загальною площею 152,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський
р-н, с. Новогупалівка, вул. Центральна, 44.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Вільнянське міжрайонне управління водного
господарства.
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Каравай К. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,5 тис. грн.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 154
площею 32,8 м2 третього поверху будівлі літ. А-5, реєстровий
номер 01038818.1.АААБЕЕ286.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Басейнове управління водних ресурсів річок
Приазов’я.
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях
Платник: Запорізька міська організація профспілки працівників
агропромислового комплексу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
 14. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – виробничий будинок (забійний цех) загальною площею 93,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Голованіський р-н, смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: ЗАТ «Голованівський хліб».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,5 тис. грн.
 15. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – підвальне приміщення прийомо-здаточного корпусу загальною
площею 187,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Курчатова, 42а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: СТОВ «Степ-Агро».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
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Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: підвальні приміщення нежитлових будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,5 тис. грн.
 16. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлові будівлі: адмінбудинок літ. «А» загальною площею 107,8 м2,
гараж на 3 бокси літ. «Б».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, смт Онуфріївка, вул. Михайла Скляра, 10.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби
в Кіровоградській області.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 4,0 тис. грн.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
20,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Виставочна, 20.
Балансоутримувач: Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Управління ДСНС України у Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Виставочна, 20.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати при продовженні договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській.
Платник: ТОВ «Пожежно-техногенна безпека».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну
пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; інформацію про претендента за встановленою
формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг у календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з
описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу
документального забезпечення та контролю за адресою: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 20 березня 2020 р.
(включно).
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 26.03.2020
об 11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000,
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення ФДМУ
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для надання
послуг з оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля (1-1) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі спортивнооздоровчого комплексу (літ. А), що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4д.
Мета проведення незалежної оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на 31.01.2020 – 55,47 грн.
Розмір земельної ділянки, усього: 4,207 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Чернівці,
вул. Стасюка (Небесної Сотні), 4а, ділянка № 7.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для обслуговування будівель.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного
користування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю
(зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (в
редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47).
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного
майна виступатиме Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення ФДМУ по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Платником робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оцінки виступатиме фізична особа – підприємець Палагнюк Тарас Васильович.
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки 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
в матеріальній формі» та спеціалізаціями 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі у конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають
підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом

ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.08.2013 за № 637/23469.
Найбільша очікувана вартість надання послуг з оцінки об’єктів
оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможців для об’єктів оцінки – 3,0 тис. грн, строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Претендентам на участь у конкурсах потрібно подавати 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), інформацію про претендента (додаток 5 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(відповідно до Розділу 1 Положення) разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(додаток 3 до Положення);
3) конкурсна 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
із законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг,
а також строку виконання робіт.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно (земельні поліпшення), а саме: приміщення та частини будівель за функціональним призначенням – для розміщення банкоматів, автоматів з
розливу напоїв, інших автоматів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці,
21а або безпосередньо до каб. № 5 Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення
ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсів.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 в Управлінні
забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області
Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а.
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта малої приватизації
 Єдиний майновий комплекс Державного підприємства
«Обухівське будівельно-монтажне управління» (код за ЄДРПОУ
25896374) за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Малиш
ка, 54.
Орієнтовна дата оцінки – 31.03.2020.
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
Платник – Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації.
Спосіб приватизації: аукціон.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: єдині майнові
комплекси.
Очікувана найбільша ціна: 16 368 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій
наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення),
складається із:
підтвердних документів;
конкурсних пропозицій 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 забезпечення діяльності регіонального відділення та роботи
зі ЗМІ Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ,
просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 26.03.2020 о 10.00 у Регіональному
відділенні ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн.
606, телефон для довідок 200-25-29.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів малої
приватизації
 1. Об’єкт незавершеного будівництва – будинок культури
(літ. «А») за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, смт Кодра,
вул. Шевченка 4д, який під час приватизації не увійшов до статутного
капіталу ВАТ «Кодрянський склозавод» (код за ЄДРПОУ 00480879;
припинено).
Орієнтовна дата оцінки – 31.03.2020.
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
Платник – Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
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Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна: 7 200 грн.
 2. Окреме майно – будівля недіючої лазні площею 98,5 м2
за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим’є, вул. Широка (Пролетарська), 17, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СТОВ «Нова Україна» (код за ЄДРПОУ 00448737;
припинено).
Орієнтовна дата оцінки – 31.01.2020.
Замовник – Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
Платник – Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для подальшої приватизації.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі.
Очікувана найбільша ціна: 4800 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій
наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення),
складається із:
підтвердних документів;
конкурсних пропозицій 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;
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
(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 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо 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 Регіонального відділення
ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 26.03.2020 об 11.00 у Регіональному
відділенні ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн.
606, телефон для довідок 200-25-29.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди
 1. Нежитлове приміщення площею 16,4 м2 за адресою:
Київська обл., м. Українка, вул. Зв’язку, 1, що перебуває на балансі
Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
Платник: ФОП Шиян В. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
 2. Частина нежитлових приміщень в будівлі ЦТЕ № 2
(Техбудівля № 2) площею 100,44 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Переяслав, вул. О. Богданова, 9, що перебуває на балансі КП
«Укрспецзв’язок».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди.
Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник: Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях.
Платник: ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2800 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель адміністративного призначення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, в редакції, затвердженій наказом ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій 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 3 років.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та
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обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна
документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби Регіонального відділення
ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн. 612.
Конкурс відбудеться 26.03.2020 о 12.00 у Регіональному
відділенні ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 50, кімн.
606, телефон для довідок 200-25-29.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області Регіонального відділення ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення ФДМУ по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку площею 1,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
комерційний технікум.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 84/2, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2 площею 1,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
художньо-технічний коледж.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Сумгаїтська, 13/2, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В.
Дата оцінки: 29.02.2020.
 1.3. Назва об’єкта оцінки: частина підвальних приміщень
загальною площею 168,45 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. О. Дашковича, 39, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Соколовський О. В.
Дата оцінки: 29.02.2020.
2. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 2.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності, окреме майно – будівля бару (літ. ж’-1) загальною площею 181,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Дитячий
оздоровчо-санаторний комплекс «Нива».
Спосіб приватизації – викуп ПАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний
комплекс «Нива» (код за ЄДРПОУ 21355747).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Черкаський
р-н, с. Мошни, вул. Лісна,6.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 29 лютого 2020 року.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 2000 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у
редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у
межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами)
оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення
реалізації повноважень у Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає
конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо
його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 3 до Положення);
підтвердних документів, а саме: 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 спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею і залучається претендентом (за
потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958
«Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання
послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2019 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт
нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна,
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики,
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 3000 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній
одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті
(розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки

до Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській
області Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 19 березня 2020 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 25 березня 2020 року об 11.00 в
Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Черкаській
області Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежних оцінок: визначення відновної вартості для цілей оренди.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтового покриття території 2142 площею 4,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 4-й Державний
пожежно-рятувальний загін Управління державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Студентська, 2.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: майданчики, замощення.
Дата оцінки: 31.03.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: 1/6 частина вежі радіорелейного
зв’язку та частина асфальтового майданчика площею 9,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській
області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру,
190а.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Лайфселл».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини
будівель або споруд, призначені для розміщення передавальних
пристроїв, майданчики, замощення.
Дата оцінки: 31.03.2020.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина майданчика площею 10,0 м2
та 1/6 частина вежі радіорелейного зв’язку.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській
області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру,
190а.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини
будівель або споруд, призначені для розміщення передавальних
пристроїв, майданчики, замощення.
Дата оцінки: 31.03.2020.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею
22,82 м2 на третьому поверсі триповерхової виробничої будівлі, приміщення площею 93,02 м2 будівлі гаража.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівське
міжрайонне управління водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру,
233.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Центр безпеки «Гранд».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування, виробнича, виробничо-складська
або складська нерухомість, гаражі.
Дата оцінки: 31.03.2020.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
6,0 м2 на першому поверсі будівлі лікарні (з поліклінікою).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх
справ України по Чернігівській області».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 217.
Платник робіт з оцінки: АТ КБ «ПриватБанк».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.03.2020.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення
площею 18,4 м2 на першому поверсі будівлі учбового корпусу.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДПТНЗ «Чернігівський професійний будівельний ліцей».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 247.
Платник робіт з оцінки: ВАТ «Укртелеком».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.03.2020.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 61,0 м2 на другому поверсі адмінбудівлі.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Гонча, 37.
Платник робіт з оцінки: Громадська спілка «Освітній дім прав людини в Чернігові».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн.
Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими ознаками: приміщення адміністративного, торговельноадміністративного, торговельного призначення та приміщення закладів громадського харчування.
Дата оцінки: 31.03.2020.
 8. Назва об’єкта оцінки: майданчик пересувної електростанції площею 63,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській
області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівський р-н, с.Новий
Білоус, вул. Лісова,1б
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
2300 грн.
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Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за такими
ознаками: майданчики, замощення.
Дата оцінки: 31.03.2020.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Київській,
Черкаській та Чернігівській областях в особі Управління забезпечення
реалізації повноважень у Чернігівській області Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-63-02.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernigiv@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами. Конкурсні пропозиції
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запечатані в окремому конверті.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна.
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо
до Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській
області Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, не пізніше ніж за чотири робочі
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою:
14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, к. 320, тел. для довідок (0462)
67-63-02.
Конкурс відбудеться 25 березня 2020 року о 14.30 в Управ
лінні забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області
Регіонального відділення ФДМУ по Київській, Черкаській та Чер
нігівській областях за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації державної власності
 Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: приміщення колишнього медпункту площею
131,3 м2, санпропускник до їдальні загальною площею 31,2 м2, теплиця загальною площею 93,5 м2, овочесховище.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Борислав,
вул. Дрогобицька, 721.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Галлак».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
29.02.2020.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській
області, Закарпатській та Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта –
3000 грн. Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі виробничого призначення.
Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася в II півріччі 2019 року, відповідно до листа ФДМУ від
15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього лист ФДМУ від
18.02.2020 № 10-59-3173).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі будуть допускатися 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 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, 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 адміністративно-господарської роботи
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 Регіональному відділенні ФДМУ по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 255-41-71, 255-38-55.

№ 12 (1292)

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
№ 57 загальною площею 22,6 м2 на першому поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Замарстинівська, 7.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській
області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
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. Замарстинівська, 7.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Арніка ЛТД».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення
№ 43 загальною площею 51,4 м2 на другому поверсі дванадцятиповерхової адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. В.Чорновола, 4.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській
області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
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, просп.
В.Чорновола, 4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Арніка ЛТД».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 22 за планом) загальною площею 26 м2 першого поверху навчальнолабораторного корпусу літ. «А’».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 14.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
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: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 14.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – фізична особа – підприємець Стойка
Олеся Ярославівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 35 за планом) площею 50 м2 другого поверху навчально-лабораторного
корпусу літ. «АА’».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 14.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
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: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 14.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – приватне підприємство «Фючер».
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз.24) першого поверху будівлі Бv загальною площею 14,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Тячівський
р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Українська
алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
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: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – «Благодійний фонд розвитку спелеотерапії».
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз.3)
площею 11,2 м2 другого поверху службової будівлі митного
оформлення (літ. І).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Собранецька, 224.
Балансоутримувач: Закарпатська митниця ДФС.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
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: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 224.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Українське державне підприємство по
обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина модуля для зважувальниківмитників (№ 13) площею 3,3 м2, розташованого на в’їзді на
територію МАПП «Ужгород», та частина модуля паспортного
контролю (№ 14) площею 3,3 м2, розташованого на виїзді з
території МАПП «Ужгород».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Собранецька, 224.
Балансоутримувач: Закарпатська митниця ДФС.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
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: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 224.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Українське державне підприємство по
обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».
 8. Назва об’єкта оцінки: підвальні приміщення загальною
площею 76,68 м2 адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Тячів,
вул. Нересенська, 2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Тячівському районі Закарпатської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
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: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Мале приватне підприємство «КапонаКомбіко».
 9. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення
(поз. № І) площею 1,5 м2 будівлі літ. Б.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Волошина, 52.
Балансоутримувач: Головне управління ДПС у Закарпатській області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
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: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Волошина, 52.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Акціонерне товариство «Державний
ощадний банк України».
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 4,5,6
за планом) загальною площею 81,41 м2 на першому поверсі
адмінбудинку (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., смт Міжгір’я,
вул. Шевченка, 74.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Міжгірському районі Закарпатської області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
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: Закарпатська обл.,
смт Міжгір’я, вул. Шевченка, 74.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – комунальна установа «Міжгірський районний трудовий архів».
 11. Назва об’єкта оцінки: будівля корівника загальною площею 928,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, буд. 1а.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Агропромислова
фірма «Леанка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (031) 261-38-83, 263-00-73.
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: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, буд. 1а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Континент».
 12. Назва об’єкта оцінки: будівля контори загальною площею 61,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, буд. 1а.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Агропромислова
фірма «Леанка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (031) 261-38-83, (031) 263-00-73.
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: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, буд. 1а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Континент».
 13. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі
«А-9» площею 20,0 м2.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Волинській
області.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
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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: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 14. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: будівля
«Лісовий кордон» загальною площею 122,5 м2 за адресою: 45551,
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова, буд. 2; господарська будівля загальною площею 150,2 м2 за адресою: 45551,
Волинська обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова, буд. 2а.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45551, Волинська обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова, буд. 2 та 45551, Волинська
обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова, буд. 2а.
Балансоутримувач: ДП «Горохівське лісомисливське господарство».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати.
Телефон замовника конкурсу (033) 224-80-24.
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: 45551, Волинська обл.,
Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова, буд. 2 та 45551, Волинська
обл., Локачинський р-н, с. Колпитів, вул. Лісова, буд. 2а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29.02.2020
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – Приватне підприємство «Садівська
дача».
 15. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення
режимного корпусу (гуртожиток спецконтингенту) «Літер Б-3»
площею 62,0 м2.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: 43005, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.
Балансоутримувач: Державна установа «Луцький слідчий ізолятор».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орендних
відносин).
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: 43005, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2019
(орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТОВ «РЕН ЕНЕРДЖІ».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 18.02.2020 №10-59-3173) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася
у І півріччі 2019 року та буде розглядатися конкурсною комісією під
час обрання переможця: для № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13 – 2400,00 грн; для
№ 2, 4, 8, 10, 12, 15 – 3000,00 грн; для № 11, 14 – 4000,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2
до Положення є: для № 1, 15 – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість); для № 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 – приміщення, частини будівель (адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів громадського харчування тощо); для № 9 – під розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів; для № 11,
14 – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним
призначеннями (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість); для № 12 – окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та
за функціональним призначеннями (адміністративна, торговельноадміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів
громадського харчування тощо).
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 Регіональному відділенні ФДМУ по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються Регіональним відділенням ФДМУ по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу включно до 17.00.
Телефони для довідок: (032) 255-41-71, (033) 224-80-24.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській та
Сумській областях про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: окреме майно – громадський будинок літ.
А-1 загальною площею 156,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75.
Балансоутримувач: ТДВ «Гадяцький елеватор».
Мета оцінки: визначення ринкової шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
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Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та Платник виконаних робіт: Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного
будівництва.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
6 500,00 грн.
 2. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля загальною площею 185,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Лозуватка, вул. Садова, 2.
Балансоутримувач: ПСП «Лозоватка».
Мета оцінки: визначення ринкової шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
ФДМУ по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного
будівництва.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
6 500,00 грн.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлової площі в холі на другому поверсі спального корпусу МРЦ площею 1,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Українська, 60, м. Миргород,
Полтавська область.
Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Кисліченко О. Ф.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів харчування.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 4. Назва об’єкта: будівля гаража педуніверситету (літера
Г-1, за схематичним планом, згідно з технічним паспортом)
площею 228,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Остроградського, 2, м. Пол
тава.
Балансоутримувач: Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Власна Енергія».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича,
виробничо-складська або складська нерухомість.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 5. Назва об’єкта: частини нежитлового приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 1 площею 6,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ФОП Чубукова В. В.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельна-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість
для закладів харчування.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення, яке розташоване
у адміністративній будівлі, площею 3,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Європейська, 155, м. Полтава.
Балансоутримувач: Головне управління ДПС у Полтавській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в двоповерховій
будівлі площею 3,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 34, смт Семенівка,
Полтавська область.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Семенівському районі Полтавської області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 29.02.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській та
Сумській областях.
Платник виконаних робіт: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини
будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
4 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, 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 розділах ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах 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 ФДМУ від 16.07.2019 № 10-59-12958
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 Регіо
нального відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській областях за
адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014
(кімн. 415) до 20.03.2020 включно.
Конкурси відбудуться 26.03.2020 о 10.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Полтавській та Сумській областях за адресою:
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (0532) 56-27-32.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху гуртожитку площею 88,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Орлова, 40.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Обод Валентина Анатоліївна.
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.
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):
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху гуртожитку площею 12,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. О. Дундича, 3а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ППФ «Дантист».
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.
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):
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 3. Назва об’єкта оцінки: гарячий цех кухні адміністративногосподарського корпусу площею 50,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. О. Дундича, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Ящук Григорій Миколайович.
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.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня.
Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня.
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29

відомості
приватизації

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):
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 4. Назва об’єкта оцінки: адміністративне приміщення першого поверху площею 47,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул.16 липня, 38.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ПП «Рівне-Інжиніринг».
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.
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):
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 5. Назва об’єкта оцінки: адміністративне приміщення першого поверху площею 47,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул.16 липня, 38.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: ФОП Дідула Іван Семенович.
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.
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):
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 500 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від
16.01.2018 № 47, 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 діяльності, 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 Регіональному відділенні ФДМУ по
Рівненській та Житомирській областях о 9.00 через 14 днів
після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Житомирській області Регіонального відділення ФДМУ
по Рівненській та Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкт малої приватизації – окреме майно – майновий комплекс господарських споруд
Черняхівської експлуатаційної дільниці Житомирського міжрайонного управління водного господарства у складі: свинарника,
конюшні, погреба, колодязя, огорожі, що перебувають на балансі Житомирського міжрайонного управління водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Черняхів,
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вул. Індустріальна, 21а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні
з умовами. Кількість об’єктів – 5 об’єктів нерухомого майна. Розмір
земельної ділянки – 0,5693 га. Дата оцінки: 29.02.2020. Замовник
оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ
по Рівненській та Житомирській областях. Очікувана найбільша ціна
послуг з оцінки під час обрання переможця – 6000,00 грн. Подібні
для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі та споруди, зокрема порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля дільничної лікарні ветеринарної
медицини загальною площею 85,1 м2, що перебуває на балансі
Радомишльської районної державної лікарні ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Заньки, вул. Цвіточна, 1. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого
майна. Розмір земельної ділянки – 0,1259 га. Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 4500,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі, зокрема, порівняльної
площі та за функціональним призначенням.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – будівля дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 148,8 м2, сарай «літ. Б», конюшня «літ.
В», гараж «літ. Г», уборна «літ. У», що перебувають на балансі Радомишльської районної державної лікарні ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Чайківка, вул. Зарічка, 21. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Кількість об’єктів – 5 об’єктів нерухомого
майна. Розмір земельної ділянки – 0,2799 га. Дата оцінки: 29.02.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях. Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 5000,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі та споруди, зокрема порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – будівля дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 106,8 м2, що перебуває на балансі Радомишльської районної державної лікарні ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Забілоччя, вул. Центральна, 7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Кількість об’єктів – 1 об’єкт
нерухомого майна. Розмір земельної ділянки – 0,1862 га. Дата оцінки: 29.02.2020. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по
Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіо
нальне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 4500,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі, зокрема
порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – нежитлові приміщення адмінбудинку, що перебувають на балансі Пулинського міжрайонного управління водного
господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
смт Романів, вул. Небесної Сотні, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом продажу на
аукціоні з умовами. Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна. Дата
оцінки: 29.02.2020. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по
Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіо
нальне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 4000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі, зокрема
порівняльної площі та за функціональним призначенням.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – будівля Управління статистики України загальною площею 873,5 м2, що перебуває на балансі Головного Управління статистики у Житомирській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Кількість
об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна. Дата оцінки: 29.02.2020. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях. Очікувана найбільша
ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 4000,00 грн. Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – будівлі, зокрема порівняльної площі
та за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016
року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року
за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні,
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління забезпечення
реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до
15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
конкурсну документацію.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опуб
лікування цієї інформації об 11.00 в Управлінні забезпечення

реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального
відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях за
адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (контактний номер
телефону (0412) 42-04-18).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській
та Житомирській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: металеві склади: «Ж-1» площею
198,3 м2 та «З-1» площею 227,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 106.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою продажу шляхом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні
поліпшення.
Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77).
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях.
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.
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):
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 4 000 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ
16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних 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 діяльності, 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 Регіон альн ому відділенні ФДМУ
по Рівненській та Житомирській областях о 9.00 через 14 днів
після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до структурного підрозділу з діловодства Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській,
Донецькій та Луганській областях про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності
 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації –
окреме майно: будівля загальною площею 104,2 м2.
Балансоутримувач об’єкта оцінки: Міська державна лікарня ветеринарної медицини в м. Лисичанську, код за ЄДРПОУ 00710368.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Кольцова, 71а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для подальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 3 одиниці, у тому числі: будівля (літера ВІН, в, в’) загальною площею 104,2 м2 (інв. № 101300008); убиральня (літера У)
(інв. № 101300009); ворота № 1.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,1 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
комплексів будівель та споруд.
 2. Найменування об’єкта оцінки: технологічний майданчик
загальною площею 15,36 м2 та частина покрівлі башти площею
20,0 м2 (реєстровий номер 8798842.1.ААААЖА394), що перебуває на балансі 21 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 38068306.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., c. Щурове, територія пожежного депо ППЧ-122.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкту оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
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В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 40,4 м2, що перебувають на балансі
ВАТ «Укрцинк», код за ЄДРПОУ 00194317.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Регіональний
Центр Сприяння Підприємництву».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина технічного поверху корпусу № 1 16-поверхового гуртожитку № 1, корп. № 1, 2,
3, господарчий блок, інв. № 10320001, літ. № А-16, загальною
площею 2,5 м2, що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, код за ЄДРПОУ 01896872.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61176, м. Харків, Салтівське
шосе, 268.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Контент Делівері Нетворк».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних
днях (не більш ніж 5 календарних днів для об’єктів оренди). У своїх
конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати
загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для
довідок (057) 700-77-19.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опуб
лікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні
ФДМУ по Харківській, Донецькій, та Луганській областях за
адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й
поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на адресу Регіонального відділення ФДМУ по Харківській,
Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля
поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най
менування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Харківській,
Донецькій та Луганській областях про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 32,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі музичної школи (інв. № 7232, реєстр. номер
32320594.4.СВЖЦОН090), що перебуває на балансі Державного
підприємства «Первомайськвугілля», код за ЄДРПОУ 32320594.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 93292, Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Центральна, 1.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з
метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації
повноважень у Луганській області Регіонального відділення ФДМУ
по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс
(06452) 4-23-68, електронна адреса: lugansk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Руденко Н. С.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 75,7 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі музичної школи (інв. № 7232, реєстр. номер
32320594.4.СВЖЦОН090), що перебувають на балансі Державного
підприємства «Первомайськвугілля», код за ЄДРПОУ 32320594.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: 93292, Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Центральна, 1.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з
метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації
повноважень у Луганській області Регіонального відділення ФДМУ
по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс
(06452)4-23-68, електронна адреса: lugansk@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Мойсюк С. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина коридору № 18 на
2-му поверсі 7-поверхової будівлі поліклініки, інв. № 10310001,
літ. «А-4-7», реєстровий номер 3913322, загальною площею
57,1 м2, що перебуває на балансі Державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України
по Харківській області», код за ЄДРПОУ 08734011.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61002, м. Харків, вул. Гіршмана, 8/10.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Гумницька Т. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: одноповерховий металевий
павільйон загальною площею 26,75 м2, що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти, код за ЄДРПОУ 01896872.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 61176, м. Харків, Салтівське
шосе, 268.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон/телефакс (057)
700-03-14, електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Мізрахі О. А.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення, що розташовані на частині першого поверху двоповерхової нежитлової будівлі, загальною площею 15,39 м2.
Балансоутримувач відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський
р-н, с. Хролі, вул. Червоноармійська, 15.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля на першому поверсі шестиповерхового
адміністративного корпусу № 82 (інв. № 99100, реєстровий
№ МПВАДО085) загальною площею 1,0 м2, що перебуває на балансі Державного науково-виробничого підприємства «ОБ’ЄДНАННЯ
КОМУНАР», код за ЄДРПОУ 14308730.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Рудика, 8.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ПАТ «Перший український міжнародний
банк».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина вестибуля 1-го поверху 4-поверхового учбового корпусу (інв. № 70994, літ. «Д-4»)
загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки, код за ЄДРПОУ
02071197.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Науки, 14.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство Комерційний Банк
«ПРИВАТБАНК».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 8. Найменування об’єкта оцінки: частина холу на 1-му поверсі
4-поверхової будівлі навчального корпусу (літ. «А-4») загальною
площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківської державної академії фізичної культури, ЄДРПОУ 02928261.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Клочківська, 99.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство Комерційний Банк
«ПРИВАТБАНК».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 9. Найменування об’єкта оцінки: вестибюль (кімн. № 54 за
техпаспортом) на 1-му поверсі 4-поверхового учбового корпусу
№ 1 (літ. «А-4») загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Українського державного університету залізничного транспорту,
код за ЄДРПОУ 02928261.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, майдан Феєрбаха, 8.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство Комерційний Банк
«ПРИВАТБАНК».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 10. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 4-го
поверху площею 12,1 м2 та частина покрівлі площею 12,0 м2
4-поверхової будівлі пожежного депо (літ. за техпаспортом
«Ж-4») загальною площею 24,1 м2, що перебуває на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області (код за ЄДРПОУ 38631015).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Кандаурова, 47.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 11. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 31,6 м2 будівлі гаража (реєстровий номер 37894853.1.АААГБГ624), що перебувають на балансі
Управління Державної казначейської служби України у м. Лимані Донецької області, код за ЄДРПОУ 37894853.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Лиман,
вул. Пушкіна, 12б.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Звєрєв Ю. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.01.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель.
 12. Найменування об’єкта оцінки: частина площі даху 5-по
верхової будівлі гуртожитку № 15 (інв. № 10132000010) загальною площею 16,44 м2, що перебуває на балансі Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», код
за ЄДРПОУ 2071180.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Спортивна, 9.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «КИЇВСТАР».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 13. Найменування об’єкта оцінки: частина покрівлі 9-повер
хового гуртожитку загальною площею 30,0 м2, що перебуває
на балансі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України, код за ЄДРПОУ 23322597.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Петра Болбочана, 2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Товариство з обмеженою відповідальністю «лайфселл».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
 14. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі 6-поверхового учбового корпусу
загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, код за
ЄДРПОУ 00493764.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський
р-н, сел. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство Комерційний Банк
«ПРИВАТБАНК».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
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Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 15. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового
приміщення – приміщення умивальника № 6 на 2-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 4 (інв. № 59417, літ.
А-5) загальною площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, код
за ЄДРПОУ 02071168.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. Студентський, 8.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Буряковський В. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 16. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень – приміщення умивальників № 18 (площею 2,0 м2) на
2-му поверсі та № 37(площею 2,0 м2), № 18 (площею 2,0 м2) на
9-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 5 (інв. № 68480,
літ. А-9) загальною площею 6,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, код
за ЄДРПОУ 02071168.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. Студентський, 10.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Буряковський В. М.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 17. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення –
частина кімн. № ІІ (частина холу) на 2-му поверсі 6-поверхової
будівлі головного учбового корпусу, літ. «Б1-6», загальною
площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, код за
ЄДРПОУ 02071151.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: ФОП Чубукова В. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 18. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення –
частина кімн. № V (частина холу) на 1-му поверсі 6-поверхової
будівлі головного учбового корпусу, літ. «Б1-6», загальною
площею 2,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, код за
ЄДРПОУ 02071151.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Чубукова В. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки
приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв
та іншого подібного майна.
 19. Найменування об’єкта оцінки: частина вежі металевої,
інв. № 10330004, реєстровий номер 08675988.1.СКСКАЖ1249,
загальною площею 10,0 м2, що перебуває на балансі Головного
управління Національної поліції в Харківській області, код ЄДРПОУ
40108599.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 64003, Харківська обл., Кегичівський р-н, смт Кегичівка, вул. Волошина, 26.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, телефон (057) 700-03-14,
електронна адреса: kharkiv@spfu.gov.ua.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ
Україна».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
29.02.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки інженерних споруд, передавальних пристроїв та конструктивних
частин будівель, що призначені для розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим п.12 розділу ІІ Положення.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка
складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для
довідок (057) 700-77-19.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублі
кування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні ФДМУ
по Харківській, Донецькій, та Луганській областях за адресою:
61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на адресу Регіонального відділення ФДМУ по Харківській,
Донецькій та Луганській областях: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, буд. 1, 1-й поверх, біля
поста охорони, час виїмки кореспонденції: 9.15 та 14.00) не пізніше
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно). На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити дату опублікування інформації про оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та най
менування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву про
повторне оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні з умовами. Замовник та платник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – лабо
раторно-експериментальний корпус.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 1 099,828 тис. грн (відповідно до договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва № 1010
від 20.10.2004).
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2020.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни
послуги з оцінки, що перевищують 12 500 грн.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні з умовами. Замовник та платник робіт з оцінки: Регіо
нальне відділення ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – господарчий блок з градирнею.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, просп. Академіка
Глушкова, 42.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 111 287 грн (відповідно до договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва № 902
від 25.04.2003).
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2020.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни
послуги з оцінки, що перевищують 12 500 грн.
Конкурси відбудуться 25 березня 2020 року об 11.00 в Регіо
нальному відділенні ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ,
бульв. Т. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.30 19 березня 2020 року за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті,
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи
на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі
в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 25 березня 2020
року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в
межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 27.12.2019

Переможцями конкурсів визнано:
фізичну особу – підприємця Старікова О. В. на проведення оцінки
державного майна:
нежитлових приміщень, адміністративної будівлі літ. А-1, а саме:
кабінет № 19 площею 13,0 м2, кабінет № 20 площею 17,9 м2, кабінет
№ 21 площею 17,9 м2, кабінет № 22 площею 15,7 м2, кабінет № 23
площею 19,3 м2, кабінет № 24 площею 17,9 м2, кабінет № 25 площею
17,6 м2, кабінет № 26 площею 22,3 м2, загальною площею 141,6 м2
(офісні приміщення); нежитлові приміщення, склад В3-1 (з побутовою, коридором), загальною площею 327,5 м2; нежитлові приміщення, фруктосховище (частина складу, літ. В’’-1), загальною площею
131,8 м2; нежитлове приміщення, склад літ. Ж-1, загальною площею
103,9 м2; нежитлове приміщення, склад літ. З’-1, З’’-1 (промисловий склад № 2) загальною площею 166,6 м2; нежитлове приміщенням, склад з підвалом літ. В4-1 (овочесховище), загальною площею
365,0 м2; нежитлове приміщення, навіс літ. М (нетитульна каркасна
споруда), загальною площею 99,4 м2; нежитлове приміщення, склад
№ 1, літ. Б-1), загальною площею 412,5 м2; нежитлове приміщення, магазин, літ. И-1, пункт склотари, літ. К-1, загальною площею
104,3 м2; нежитлове приміщення, склад В-1 (матеріальний склад
№ 5), загальною площею 133,6 м2; нежитлове приміщення, склад літ.
Ж’-1 (овочесховище), загальною площею 101,5 м2 (складські приміщення), за адресою: вул. Гребінки, 26а, м. Полтава, що обліковується
на балансі Філія «Східна» Концерну «Військторгсервіс». Мета оцінки –
укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2245,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консульта
ційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення громадського будинку (будинок фізкультури) площею
312,3 м2 за адресою: вул. Соборності, 37, м. Полтава. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3366,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа
нерухомості» на проведення оцінки державного майна: нежитлового приміщення громадської будівлі загальною площею 46,9 м2 за
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адресою: Незалежності, 35/14, смт Нові Санжари, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 2170,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної
оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення № 187 площею 1,0 м2 за адресою:
вул. Симона Петлюри, 64, м. Полтава, що обліковується на балансі
Державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Полтавській області». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2700,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство Експертно-оціночна
фірма «Апекс» на проведення оцінки державного майна:
нежитлові приміщення площею 32,34 м2 за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, просп. Миру, 85а, що обліковується на балансі
Державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопський професійний ліцей». Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 2700,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 8,0 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Замостянська, 5, що обліковується на балансі Сумського
державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 2000,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення загальною площею 10,9 м2 за адресою:
Сумська обл., м. Білопілля, вул. Соборна, 76, що обліковується на балансі Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт –
2200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
фізичну особу – підприємця Педченка А. М. на проведення оцінки державного майна: нежитлові приміщення загальною площею
119,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 46,
що обліковується на балансі Роменського коледжу Сумського національного аграрного університету. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Консалт-С» на проведення оцінки державного майна:

нежитлові приміщення площею 32,34 м2 за адресою: Сумська
обл., м. Конотоп, вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
39,9 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2, що обліковується на
балансі Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2230,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлове приміщення загальною площею 5,05 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 27, що обліковується на балансі
Регіонального офіса водних ресурсів у Сумській області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
2230,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській
областях про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулись 26.12.2019

1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва –
«Клуб-їдальня дитячого табору ВАТ «Чугуївська паливна апаратура»
за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Кочеток. Мета
проведення оцінки: відображення вартості об’єкта незавершеного
будівництва «Клуб-їдальня дитячого табору ВАТ «Чугуївська паливна
апаратура», який за рішенням суду повернутий у державну власність,
у бухгалтерському обліку та визначення розміру збитків, завданих
державі за час перебування зазначеного об’єкта у приватній власності. Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з
оцінки – 7700 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: ліфт. Місцезнаходження об’єкта оцінки
або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, 1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – ТОВ
«Бізнес-Група Співдружність», вартість послуг з оцінки – 1300 грн,
строк виконання – 10 календарних днів.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, окреме майно – магазин загальною площею 540,2 м2 за адресою: Харківська
обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка, вул. Заводська, 1. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта.
Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – Товарна біржа «Компанія з продажу активів», вартість
послуг з оцінки – 4000 грн, строк виконання – 10 календарних днів.

11 березня 2020 року

32

відомості

№ 12 (1292), 11 березня 2020 року

приватизації

4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окреме майно –
пункт по переробці сільськогосподарської продукції загальною площею 447,9 м2. Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство
«ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» (код за ЄДРПОУ 05471230). Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська
обл., Харківський р-н, смт Коротич, вул. Низова, 76. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт
підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група Співдружність», вартість послуг з оцінки –
4000 грн, строк виконання – 10 календарних днів.
5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окреме майно –
нежитлова будівля магазину літ. «А-1» загальною площею 159,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Центральна, 103. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Конкурс визнано таким, що не відбувся.
6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації соціальнокультурного призначення – будинок культури. Балансоутримувач
відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Травневе,
вул. Фабрична, 12а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість
послуг з оцінки – 4500 грн, строк виконання – 10 календарних днів.
7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації соціальнокультурного призначення – лазня. Місцезнаходження об’єкта оцінки
або підприємства, майно якого оцінюється: Харківська обл., Краснокутський р-н, смт Костянтинівка, вул. Одноребрівська (колишня
Чапаєва), 67. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Конкурс визнано таким, що не відбувся.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
193,9 м2 прибудови першого поверху багатоповерхового житлового
будинку, що перебуває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут» (код за ЄДРПОУ 23912896). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Чкалова, 32а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість послуг з оцінки – 2087 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 134,20 м2 другого поверху (поз. № 1, 2, 3, 4, 10, I) та першого поверху (поз. № II, IV) 5-поверхової будівлі гуртожитку (інв.
№ 8740101002444, літ. «В-5»), що перебуває на балансі Виробничого структурного підрозділу «Харківське територіальне управління»
філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і
споруд» АТ «Українська залізниця», код за ЄДРПОУ 41149437. Місце
знаходження об’єкта оцінки: 61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра,
11. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 24,06 м2 другого поверху будівлі надшахтного стволу, що перебувають на балансі ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля», код
за ЄДРПОУ 33839013. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Торецьк, вул. Грушевського, 41. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк
виконання – 2 календарних дні.
11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 88,85 м2, а саме: півзали площею 70,15 м2 та кімната площею 18,7 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі
їдальні (інв. № 10320006), що перебувають на балансі Державного
навчального закладу «Сєвєродонецьке вище професійне училище»,
код за ЄДРПОУ 02540479. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 93400,
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 17. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Агентство
по нерухомості «ДІСКОНТ», вартість послуг з оцінки – 2700 грн, строк
виконання – 4 календарних дні.
12. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 20,7 м2 на першому поверсі чотириповерхової будівлі лабораторного корпусу (інв. № 101311002), що перебуває на балансі Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля, код за ЄДРПОУ 02070714. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Донецька, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди з метою укладання договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Агентство по нерухомості «ДІСКОНТ», вартість послуг з
оцінки – 2200 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 169,6 м2, у тому числі підвалу – 52,9 м2, першого
поверху – 84,3 м2, другого поверху – 32,4 м2 адміністративного корпусу (реєстровий номер 00130441.47.РИЕФЕЕ011), що перебуває
на балансі Державного підприємства «Науково-дослідний інститут високих напруг», код за ЄДРПОУ 00130441. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 22. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з
оцінки – 2200 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області РВ ФДМУ по Вінницькій
та Хмельницькій областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
державної власності, проведеного 09.01.2020

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – нежитлова будівля загальною площею 375,5 м2, що обліковується на балансі Головного управління Національної поліції в
Хмельницькій області, за адресою: вул. Героїв України, 10г, смт Війтівці, Волочиський р-н, Хмельницька обл., визнано ПП «Консалтінг –
Сервіс». Вартість надання послуг з оцінки – 2500,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 09.01.2020

1. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 20,0 м2. Балансоут
римувач: Кам’янський професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Лермонтова, 151.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «лайфселл».
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 2800,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
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2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 10,18 м2 та частина даху площею 19,96 м2. Балансоутримувач:
ДП «Дніпровський проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «лайфселл». Переможець – ФОП
Данильченко В. В. Вартість послуг – 2800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
166,5 м2 (в т. ч. 17,9 м2 – площа загального користування). Балансо
утримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Макарова, 6.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Володін В.
Ю. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 2100,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 14,4 м2
(в т. ч. 2,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач:
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, корпус № 1. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Пасюра В. П. Переможець – ФОП
Данильченко В. В. Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
35,7 м2. Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійнотехнічної освіти у Дніпропетровській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова,
12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «АКВА
ПЕРФЕКТУМ». Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг –
2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 16,6 м2.
Бал анс оу тр имувач: Навчально-методичний центр професійнотехнічної освіти у Дніпропетровській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова,
12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «АКВА
ПЕРФЕКТУМ». Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг –
2380,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
79,67 м2 (в т. ч. 24,67 м2 – площа загального користування). Балан
соутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної
освіти у Дніпропетровській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «АЖУР КР».
Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 2300,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 загальною
площею 827,2 м2 першого та другого поверхів будівлі (літ. А-2). Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади,
10а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба
України. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях. Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛІСС-ТУР». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.11.2019. Переможець – ТОВ «Еліт-Експерт». Вартість послуг – 3000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Олександрійський шовкорадгосп». Балансоутримувач – Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп», код за ЄДРПОУ 00700192. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н,
с. Рожеве. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його продажу на аукціоні. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних
культур. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): будинки та споруди – 4 од., машини та обладнання – 14 од.; транспортні засоби – 7 од., інструменти, прилади та
інвентар – 5 од., малоцінні необоротні активи – 4 од., багаторічні насадження, право постійного користування земельними ділянками.
4 земельні ділянки під будівлями та спорудами не обліковуються.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: 123,1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 31.10.2019: будинки та споруди – 133,39 грн; машини та
обладнання – 506,08 грн; транспортні засоби – 923,56 грн; інструменти,
прилади та інвентар – 0 грн; малоцінні необоротні активи – 0 грн, багаторічні насадження – 0 грн; право постійного користування земельними
ділянками – 7919621,00 грн. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього – у постійному користуванні – 304,8819 га, у тому числі: 187,2205
га – багаторічні насадження, 97,3073 га – рілля; 20,3541 га – пасовища;
землі, що не обліковуються – 0,3 га. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, Андріївська
селищна рада. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): землі
сільськогосподарського призначення. Замовник/платник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019. Переможець – ПП «МКЦ «ПАРИТЕТ». Вартість послуг – 9950,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 15.

будівля столярного цеху площею 362,9 м2, що перебуває на балансі ДП «Борзнянське лісове господарство», за адресою: Чернігівська
обл., м. Борзна, вул. Садова, 41є (вартість робіт з оцінки – 4800 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частина нежитлового приміщення площею 9,28 м2 службового
блоку, розташованого у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі», що перебуває на балансі
Чернігівської митниці ДФС, за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54 (вартість робіт з оцінки – 2050 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ФОП Дусь І. М. по об’єкту – нежитлове приміщення загальною
площею 11,1 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного
транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а (вартість
робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ФОП Волченкова О. С. по об’єкту – нежитлове приміщення загальною площею 19,8 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі,
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Менському районі Чернігівської області, та перебуває
за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Героїв АТО, 20 (вартість
робіт з оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – 1/4 частина радіовежі,
що перебуває на балансі Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська
обл., м. Ніжин, вул. Студентська, 2 (вартість робіт з оцінки – 2100 грн,
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту – частина нежитлового приміщення площею 6,1 м2 комплексу МАПП «Грем’яч».1А., розташованого у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грем’яч»,
що перебуває на балансі Чернігівської митниці ДФС, за адресою: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р., с. Грем’яч, вул. Набережна,
61 (вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлові приміщення загальною площею 98,58 м2 на третьому та четвертому поверхах чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, за адресою:
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Богуна, 1 (вартість робіт з оцінки –
2050 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у
Чернігівській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися 08.01.2020

на України по Полтавській та Сумській областях від 05.03.2020
№ 310 прийнято рішення про приватизацію окремого майна, а
саме: адміністративна будівля загальною площею 146,5 м2 за
адресою: Сумська область, м. Середина-Буда, вул. Вокзальна,
8, балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській
області (код за ЄДРПОУ 02362227).

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ТОВ ЕКФ «Десна-Експерт» по об’єкту – одноповерхова будівля гаража площею 271,9 м2, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1 (вартість робіт з оцінки – 5030 грн, строк – 5 календарних днів
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 15,0 м2 першого поверху двоповерхової будівлі магазину «Ювілейний», що перебуває на балансі
філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 17024,
Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а
(вартість робіт з оцінки – 2050 грн, строк – 5 календарних днів від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна);

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

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, що відбувся 26.12.2019

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки об’єкта:
будівлі магазину загальною площею 305,6 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71 з метою продажу на
електронному аукціоні визнано – ПП ЕКФ «Приватна справа». Строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3450 грн.

прийнято рішення
про приватизацію
КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
04 березня 2020 року № 13/187 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності: будівля під літ. Б-1 – сарай
загальною площею 73,8 м2, що становить 19/100 частки від нежитлових будівель об’єкта, розташованого за адресою: Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Покошичі, вул. Московська, 7,
що перебуває на балансі Коропської районної державної лікарні
ветеринарної медицини.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття
рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Полтавській та Сумській областях від 02.03.2020
№ 298 внесено зміни до наказу Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області від 25.04.2018
№ 233 «Про приватизацію об’єкта державної власності окремого
майна» об’єкта державної власності малої приватизації, окремого майна – побутовий корпус літ. ТС-ІІ загальною площею
705,3 м2 за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, балансоутримувач – КП «Полтавський м’ясокомбінат» (код
за ЄДРПОУ 00424214) шляхом продажу на аукціоні з умовами.
  

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного

майна України по Рівненській та Житомирській областях від
04.03.2020 № 151 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності, окремого майна – металевих складів «Ж-1»
площею 198,3 м2, «З-1» площею 227,5 м2, що розташовані за
адресою: 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106 та перебувають
на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 22555721,
шляхом викупу орендарем майна, який здійснив невід’ємні поліпшення.
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