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ÔÎÍÄ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÌÀÉÍÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÎÂ²ÄÎÌËßª
ÏÅÐÅË²ÊÈ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÌÀËÎ¯ ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖ²¯ Ç² ÇÌ²ÍÀÌÈ, ÂÍÅÑÅÍÈÌÈ
ÍÀÊÀÇÎÌ ÔÄÌÓ Â²Ä 27.08.2018 ¹ 1115 (îïðèëþäíþþòüñÿ íà âèêîíàííÿ ï. 10
ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðèâàòèçàö³þ äåðæàâíîãî ³ êîìóíàëüíîãî ìàéíà»)

Увага! Публікуються відповідні змінені переліки об‘єктів малої приватизації згідно з наказом

від 27.08.2018 № 1115. Усі інші переліки залишилися актуальними відповідно до наказу від 27.03.2018
№ 447 (зі змінами). З ними можна ознайомитися у попередніх Спецвипусках «Державного
інформаційного бюлетеня про приватизацію» та на сайті ФДМУ www.spfu.gov.ua.

ПЕРЕЛІК
окремого майна
Назва балансоутримувача або зберіга- Орган управління
ча, код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Вінницькій області
Вінницька обласна
Департамент регіПриміщення адміністративної будівлі літ. «А», а саме: Вінницька обл., Чечельдержавна адмінічастина сходової клітки № 15 площею 11,5 м2 на
ницький р-н, с. Ольгопіль, онального еконострація
мічного розвитку
першому поверсі; приміщення № 16-25 загальною вул. Центральна, 163а
Вінницької облдерплощею 190,8 м2 на другому поверсі; приміщення
жадміністрації, код
№ 1 площею 63,3 м2 підвалу літ. «А1»; приміщення
ЄДРПОУ 02741373
№ 3 площею 26,4 м2 будівлі гаража літ. «Б»
Група інвентарних об’єктів: прохідна площею
Вінницька обл., м. Тульчин, ТОВ «Тульчинський Регіональне відділення по Він73,2 м2, адмінкорпус площею 1919,0 м2 (в т. ч.
вул. Заводська, 2
консервний заницькій області
вод», код ЄДРПОУ
склад, їдальня, овочевий цех), будівля колишнього
33444908
клубу площею 225,9 м2, металева ємність 400 м3
Відсутній
Регіональне відНежитлові приміщення їдальні-кулінарії площею Вінницька обл., Теплицьділення по Він281,8 м2; ВАТ «Удицький цукровий завод»
кий р-н, с. Удич, вул. 1-го
ницькій області
Травня, 3
Нежитлова будівля проммагазину з прибудовою Вінницька обл., ТеплицьВідсутній
Регіональне відзагальною площею 153,4 м2; ВАТ «Удицький
кий р-н, с. Удич, вул. 9
ділення по Вінцукровий завод»
Травня, 4
ницькій області
Відсутній
Регіональне відВінницька обл., ТеплицьНежитлова будівля для продуктів загальною
ділення по Вінкий р-н, с. Удич, вул. 1-го
площею 87,5 м2; ВАТ «Удицький цукровий заницькій області
Травня, 2а
вод»
Відсутній
Регіональне відБудівля бурякопункту площею 158,9 м2; ВАТ
Вінницька обл., Теплицьділення по Він«Удицький цукровий завод»
кий р-н, с. Удич, вул. 1-го
ницькій області
Травня, 1
Будинок тваринника площею 90,6 м2, що не
Вінницька обл., Іллінець- ТОВ «Шанс», код ЄД- Регіональне відРПОУ 20119134
ділення по Вінувійшов до статутного капіталу СВАТ «Садовод» кий р-н, с. Криштопівка,
ницькій області
вул. Жовтнева, 11б
Будівля лазні загальною площею 97,2 м2, що не Вінницька обл., Іллінецький ТОВ «Шанс», код ЄД- Регіональне відувійшла до статутного капіталу СВАТ «Садовод» р-н, с. Вербівка, вул. Цен- РПОУ 20119134
ділення по Вінтральна, 69а
ницькій області
Нежитлова будівля площею 67,8 м2
Вінницька обл., м. Лади- ПП «Електа», код
Регіональне віджин, вул. Набережна, 8б
ЄДРПОУ 20119967 ділення по Вінницькій області
Нежитлова будівля площею 458,4 м2
Вінницька обл., м. Лади- ПП «Електа», код
Регіональне віджин, вул. Набережна, 8а
ЄДРПОУ 20119967 ділення по Вінницькій області
Протипожежна господарська мережа
Вінницька обл., Крижопіль- ПАТ «Крижопільський Регіональне відцукровий завод», код ділення по Вінський р-н, с. Городківка,
вул. Благовіщенська, 103 ЄДРПОУ 03374764 ницькій області
Відсутній
Регіональне відВінницька обл., Літинський
Будівля лазні загальною площею 55,6 м2,
ділення по Вінр-н, с. Літинські Хутори,
що не увійшла до статутного капіталу
ницькій області
вул. Б. Варави, 1а
СВАТ «Племзавод «Україна»
м. Вінниця,
Головне управління Державна казнаЧастина нежитлових вбудованих приміщень
вул. Пирогова, 29
Держказначейства чейська служба
площею 73,4 м2 на цокольному поверсі
у Вінницькій області України
9-поверхового адмінбудинку
Держказначейства
України, код ЄДРПОУ
21727137
Будівля майстерні по ремонту тракторів площею
Вінницька область, ТростяВідсутній
Регіональне від111,0 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ нецький район, с. Нова Ободілення по Вінницькій області
«Ободівський цукровий завод», код ЄДРПОУ 00371742 дівка, вул. Призаводська, 24-г
Будівля КП2 площею 18,3 м2, що не увійшла до Вінницька область, ТростяВідсутній
Регіональне відстатутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий нецький район, с. Нова Ободілення по Вінзавод», код ЄДРПОУ 00371742
дівка, вул. Призаводська, 24б
ницькій області
Будівля лазні площею 221,1 м2, що не увійшла Вінницька обл., м. БерБершадська міська Регіональне віддо статутного капіталу «ВАТ «Бершадський цу- шадь, вул. Покровська,
рада, код ЄДРПОУ ділення по Вінкровий завод» (ліквідований)
211к
04051033
ницькій області
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
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Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
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Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
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Продовження

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або
Орган управління
зберігача, код ЄДРПОУ
Відсутній
Регіональне відділення
по Вінницькій області

Окреме майно: димова труба, що не увійшла до статутно- Вінницька обл., Тростянецький
го капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод»
р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 1
Регіональне відділення по Вінницькій області
2
Будинок для охорони площею 34,6 м
Вінницька обл., Барський р-н,
ТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
с. Гармаки, вул. Першотрав30072357
по Вінницькій області
нева, 2б
2
Вінницька обл., Калинівський р-н, ДСРП «Пиківський рибцех»
Регіональне відділення
Будинок для приїжджих площею 104,1 м
с. Іванів, вул. Польова, 30
ПрАТ «СП «Вінницярибгосп», по Вінницькій області
код ЄДРПОУ 24899838
Будівля лазні площею 210,4 м2, що не увійшла до статут- Вінницька обл., м. Ладижин,
Відсутній
Регіональне відділення
ного капіталу КСП «Ладижинське»
с. Лукашівка, вул. Першотравпо Вінницькій області
нева, 56а
Відсутній
Регіональне відділення
Будівля лазні площею 71,3 м2, що не увійшла до статут- Вінницька обл., Піщанський р-н,
ного капіталу СВАТ «Гонорівське»
с. Гонорівка, вул. Центральна, 2
по Вінницькій області
Будівля побутового корпусу АТЦ з верандою загальною
площею 191,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Соболівський цукровий завод»
Будівля лазні площею 47,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ по вирощуванню насіння цукрових
буряків «Жданівське»
Будівля магазину площею 62,3 м2, що не увійшла до статутного капіталу САТ «Самгородоцьке»
Будинок для сезонних працівників площею 633,3 м2 з
вхідними майданчиками, входами в підвал
Будівля лазні площею 137,0 м2
Склад, навіс загальною площею 424,1 м2, який не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ
№ 9»
Гаражі загальною площею 183,1 м2, які не увійшли до
статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ № 9»
Майстерня МЗМ загальною площею 363,4 м2, яка не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське ЕМПЗ
№ 9»
Будівля контори загальною площею 802,8 м2

Вінницька обл., Теплицький р-н,
с. Соболівка, пров. Центральний, 7г
Вінницька обл., Хмільницький
р-н, с. Кушелівка, вул. Гагаріна, 10б
Вінницька обл., Козятинський
р-н, с. Красне, вул. Центральна, 59
Вінницька обл., Піщанський р-н,
селище Миколаївка, вул. Лесі
Українки, 26а
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Обухів, пров.
Робітничий, 8а
Вінницька обл., Тростянецький
р-н, м. Ладижин, вул. Промислова, 9
Вінницька обл., Тростянецький
р-н, м. Ладижин, вул. Промислова, 9
Вінницька обл., Тростянецький
р-н, м. Ладижин, вул. Промислова, 9
Вінницька обл., м. Немирів,
вул. Українська, 2

Будівля лазні літ. «А» з добудовою літ. «а» загальною площею 82,2 м2, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ
«Колибабинське»
Виробнича будівля складу № 1 літ. «А» загальною площею 94,0 м2

Вінницька обл., Хмільницький
р-н, с. Колибабинці, вул. Сойнікова, 1а
Вінницька обл., Шаргородський
р-н, с. Рахни-Лісові, вул. Макаренка, 32а
Виробнича будівля складу № 2 літ. «А» з тамбуром літ. «а» Вінницька обл., Шаргородський
2
загальною площею 65,3 м та будівлею сторожової будки р-н, с. Рахни-Лісові, вул. Ценліт. «Б» загальною площею 7,7 м2
тральна, 121
Будівля лазні загальною площею 208,4 м2, що не увіВінницька обл., Крижопільський
йшла до статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий р-н, с. Соколівка, вул. Терешзавод»
кової, 74а
Вінницька обл., Літинський р-н,
Будівля лазні літ. «А» загальною площею 173,5 м2
с. Шевченка, вул. Незалежності, 145
2
Будинок побуту літ. А загальною площею 211,8 м з
Вінницька обл., Літинський р-н,
ґанком
с. Кусиківці, вул. Шляхова, 38

ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД», код Регіональне відділення
ЄДРПОУ 37165945
по Вінницькій області
Великомитницька сільська
рада, код ЄДРПОУ 04331596

Регіональне відділення
по Вінницькій області

Відсутній

Регіональне відділення
по Вінницькій області

Відсутній

Регіональне відділення
по Вінницькій області

ПАТ «Вищеольчедаївське», код Регіональне відділення
ЄДРПОУ 385520
по Вінницькій області
Відсутній

Регіональне відділення
по Вінницькій області

Відсутній

Регіональне відділення
по Вінницькій області

Відсутній

Регіональне відділення
по Вінницькій області

Вінницька філія ПАТ «Укртеле- Регіональне відділення
ком», код ЄДРПОУ 01182204 по Вінницькій області
АП НВП «Візит», код ЄДРПОУ
02129063

Регіональне відділення
по Вінницькій області

Вінницька філія ПАТ «Укртеле- Регіональне відділення
ком», код ЄДРПОУ 01182204 по Вінницькій області
Вінницька філія ПАТ «Укртеле- Регіональне відділення
ком», код ЄДРПОУ 01182204 по Вінницькій області
Відсутній
Шевченківська сільська рада,
код ЄДРПОУ 04326514

Регіональне відділення
по Вінницькій області
Регіональне відділення
по Вінницькій області

ПАТ «Племзавод «Літинський», Регіональне відділення
код ЄДРПОУ 00846180
по Вінницькій області

Будівля колишньої пошти площею 40,7 м2, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Кам’яногірський цукровий
завод»
Будівля лазні літ. А з прибудовами літ. 1, а1 загальною
площею 148,0 м2 та сходовими площадками а2, а3, а4

Вінницька обл., Іллінецький р-н,
с. Кам’яногірка, вул. Центральна, 1
Вінницька обл., м. Ямпіль,
вул. Замостянська, 61

Будівля магазину літ. «А» з прибудовою літ. «а» та
ґанком загальною площею 66,7 м2, що не увійшла до
статутного капіталу САТ «Самгородоцьке»
Будівля лазні загальною площею 89,4 м2, що не увійшла
до статутного капіталу СВАТ «ім.1-го Травня»

Вінницька обл., Козятинський
р-н, с. Коритувата, вул. Садова, 59б
Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Осолинка, вул. Шевченка,1б

Будівля трансформаторної підстанції літ. А площею
42,0 м2, електрощит, башта

Вінницька обл., Тульчинський
р-н, смт Кирнасівка, урочище Набережне, 1а
Вінницька обл., Тульчинський р-н,
смт Кирнасівка, хутір Федьківка,
урочище Федьківське, 1а
м. Вінниця, вул. Максимовича, 21

СВАТ «Птахокомбінат Тульчин- Регіональне відділення
ський», код ЄДРПОУ 05413994 по Вінницькій області

ПАТ «Вінницьке АТП-10554»,
код ЄДРПОУ 05482245

Регіональне відділення
по Вінницькій області

м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10б

ТОВ «Віннницьке
АТП-10555», код ЄДРПОУ
05482251
ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»,
код ЄДРПОУ 00476576

Регіональне відділення
по Вінницькій області

Будівля дизельної і трансформаторної літ. А, а
Приміщення площею 106,8 м2 в будівлі гаража літ. «Б»,
запасні частини 1550 шт.,
матеріали 3101 шт., та МШП 2121 шт.
Окреме майно – УАТС (АТСК 50-200)
Будівля гаража літ. А загальною площею 45,9 м2
Будівля лазні літ. А площею 50,8 м2

Вінницька обл., Вінницький р-н,
с. Зарванці, вул. Зарічна, гараж
№ 97
Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Громадське, вул. Ковпака, 4а

Будівля колишнього цеху розливу вина літ. Б з підвалом
літ. П/Б площею 1127,4 м2

Вінницька обл., м. Хмільник,
вул. Столярчука, 21

Приміщення їдальні площею 308,8 м2

Вінницька обл., м. Ямпіль,
вул. Сонячна, 6

2

Відсутній
Ямпільська міська рада, код
ЄДРПОУ 03772660
Відсутній

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

Осолинська сільська рада, код Регіональне відділення
ЄДРПОУ 04326448
по Вінницькій області

СВАТ «Птахокомбінат Тульчин- Регіональне відділення
ський», код ЄДРПОУ 05413994 по Вінницькій області

Регіональне відділення
по Вінницькій області

ПрАТ «Племзавод «ЛітинРегіональне відділення
ський», код ЄДРПОУ 00846180 по Вінницькій області
ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код ЄДРПОУ
35797976
ПрАТ «Агропереробник», код
ЄДРПОУ 00374025

Регіональне відділення
по Вінницькій області
Регіональне відділення
по Вінницькій області

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
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ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Продовження

Назва балансоутримувача або
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління
зберігача, код ЄДРПОУ
Будинок для сезонних працівників літ. «А» загальною пло- Вінницька обл., Піщанський р-н, ПрАТ «Сад» України», код ЄД- Регіональне відділення
с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4а РПОУ 00414316
по Вінницькій області
щею 655,8 м2 з вхідним майданчиком літ. «а»
Нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею
256,4 м2, вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик
(літ. а1)

Вінницька обл., м. Тульчин,
вул. Пестеля, 65а

ПВКП «Будівельник», код ЄДРПОУ 30806734

Регіональне відділення
по Вінницькій області

Будівля їдальні літ. А, веранда літ. а, прибудова літ. а1
загальною площею 156,5 м2

Вінницька обл., м. Шаргород,
вул. Героїв Майдану, 288

ПрАТ «Шаргородське АТПРегіональне відділення
10528», код ЄДРПОУ 13335481 по Вінницькій області

Одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 м2 Вінницька обл., Хмільницький
р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16

Жданівська сільська рада, код Регіональне відділення
ЄДРПОУ 04331633
по Вінницькій області

Будівля їдальні літ. «А» загальною площею 428,4 м2 з під- Вінницька обл., Погребищенський Сніжнянська сільська рада, код Регіональне відділення
валом літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками
р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна, 4
ЄДРПОУ 04327790
по Вінницькій області
Будівля лазні з тамбуром та вхідним майданчиком загаль- Вінницька обл., Піщанський р-н,
ною площею 176,3 м2
с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4б
Будівля очисної споруди літ. А загальною площею
122,8 м2 з відстійниками № 1, № 2, № 3, № 4

Вінницька обл., Козятинський
р-н, смт Глухівці, вул. Кар’єрна,
2б

Відсутній

Регіональне відділення
по Вінницькій області

ТОВ « м2 Інжиніринг», код ЄД- Регіональне відділення
РПОУ 40887961
по Вінницькій області

Частина одноповерхової адміністративної будівлі літ. А
Вінницька обл., ПогребищенГоловне управління статистики Державна служба стазагальною площею 410,9 м2, у тому числі: коридор 2-1, ський р-н, м. Погребище, вул. Б. у Вінницькій області, код ЄД- тистики України
коридор 2-2, кабінет 2-3, кабінет 2-4, кабінет 2-5, кори- Хмельницького, буд. 73
РПОУ 02359395
дор 2-6, санвузол 2-7, підсобка 2-8, коридор 2-9, кабінет
2-10, кабінет 2-11, кабінет 2-12, кабінет 2-13, кабінет
2-14, кабінет 2-15, кабінет 2-16, коридор 2-17, кабінет
2-18, торговий зал 3-1, кладова 3-2, кладова 3-3, кладова 3-4, коридор 4-9, кабінет 4-10, кабінет 4-11, кабінет
4-12, кабінет 4-13, та ґанок, ґанок, ґанок, ґанок, ґанок
Регіональне відділення по Волинській області
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля адмінбудин- 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
Відсутній
Фонд державного майна
ку (літер Д-2) загальною площею 728,2 м2 та ремонтні
вул. Лідавська, 30
України
бокси з операторною АЗС (літер Г-1) загальною площею
409,9 м2
Регіональне відділення
Окреме майно – будівля, цех механічного обезвожування 43000, Волинська обл., м. Луцьк, ТОВ «Луцька картонновул. Карбишева, 3
паперова фабрика», код ЄД- по Волинській області
осаду (літер І-2) загальною площою 693,1 м2
РПОУ 38272943
45701, Волинська обл., Горохів- Управління Державної казна- Державна казначейська
Нежитлове приміщення – гараж (літер В-1) загальною
ський р-н, м. Горохів, вул. Геть- чейської служби України у Го- служба України
площею 77,6 м2
манська, 5
рохівському районі Волинської
області, код ЄДРПОУ 38031391
Гараж, літер Б-1, загальною площею 64,7 м2
45008, Волинська обл., м. Ковель, Головне управління статистики Державна служба ставул. Драгоманова, 22
у Волинській області, код ЄД- тистики України
РПОУ 02359662
Будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресор- 44101, Волинська обл., смт Рат- ТОВ «Базальт» (перереєстро- Регіональне відділення
ної станції (ГКС-3) загальною площею 1721,3 м2
не, вул. Шевченка, 57
ване з ВАТ «Ратногазбуд»), код по Волинській області
ЄДРПОУ 13346680

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 11.07.2018 № 933 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 09.08.2018 № 1061 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
45300, Волинська обл., ІваВП «Західно-Українська виМіністерство енергетики Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
Приміщення адміністративно-побутового комбінату заничівський р-н, с. Грибовиця,
конавча дирекція з ліквідації
та вугільної промисло- наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
гальною площею 3718,3 м2, літер «А-2»
вул. Миру, 61
шахт» ДП «ОК» «Укрвуглерест- вості України
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватируктуризація», код ЄДРПОУ
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»
39257791
Нежитлове приміщення – гараж, літер «Б-1», загальною Волинська обл., м. Володимир- Головне управління статистики Державна служба стаНаказ Фонду від 27.06.2018 № 878 «Про внесення змін до
площею 39,5 м2
Волинський, вул. Олени Хохол, 22 у Волинській області
тистики України
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Будинок мисливця, літер «А-1», загальною площею
Волинська обл., Горохівський р-н, Державне підприємство «Горо- Державне агентство лі- Наказ Фонду від 11.07.2018 № 933 «Про внесення змін до
171,7 м2
с. Лобачівка, вул. Берестецька, 2 хівське лісомисливське госпо- сових ресурсів України наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
дарство»
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Підстанція ПС-35/10кВ
м. Дніпро, пр. Богдана ХмельТОВ «Дніпропетровський завод Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
ницького (вул. Героїв Сталінгра- кранів та засобів механізації
по Дніпропетровській
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прида), 106-А
«Дніпрокран», код ЄДРПОУ
області
ватизації в 2018 році»
01412845
Будівля гаража загальною площею 52,5 м2 (літ. А-1)
Дніпропетровська обл., м. Кривий Головне управління статистики Державна служба стаНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Ріг, вул. Волосевича, 55
у Дніпропетровській області, тистики України
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прикод ЄДРПОУ 02359946
ватизації в 2018 році»
2
Нежитлова будівля загальною площею 471,6 м
Дніпропетровська обл.,
ПАТ «Дніпровський металур- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
м. Кам’янське, вул. Соборна, 3а
гійний комбінат», код ЄДРПОУ по Дніпропетровській
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають при05393043
області
ватизації в 2018 році»
Дніпропетровська обл., м. Кривий ПрАТ «Північний гірничоРегіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Будівля магазину № 15
Ріг, вул. Черкасова, 86
збагачувальний комбінат», код по Дніпропетровській
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 00191023
області
ватизації в 2018 році»
ВАТ «Дніпромлин», код ЄДРегіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Нежитлові приміщення № 1,6,II на I-му поверсі в літ. А-3, м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20
РПОУ 951474 (ліквідовано)
по Дніпропетровській
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають призагальною площею 113,6 м2
області
ватизації в 2018 році»
Дніпропетровська обл., м. Кривий ПАТ «Криворізький залізоМіністерство промисло- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, А1-1) загальною
2
Ріг, вул. Дишинського, 34а
рудний комбінат», код ЄДРПОУ вої політики України*
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приплощею 113,7 м
00191307
ватизації в 2018 році»
2
Частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м , Дніпропетровська обл., м. Пер- ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», Міністерство енергетики Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
вимощення І, огорожа № 1, 2
шотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1 код ЄДРПОУ 00178353
та вугільної промисло- переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають привості України
ватизації в 2018 році»
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Продовження

Назва об’єкта
Частина нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з
ґанком (літ. а1), частини вимощення «І» площею 93,0 м2

Адреса об’єкта
Дніпропетровська обл., м. Жовті
Води, вул. 8-го Березня, 8

Будівля, головний корпус (пункт харчування) – А – 2 загальною площею 328,5 м2, замощення – І, огорожа № 1,
ворота № 2-4
Будівля кафе «Уют» літ. А, загальною площею 329,2 м2

Назва балансоутримувача або
зберігача, код ЄДРПОУ
ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код
ЄДРПОУ 14309787
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 23359034

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, м. Підгородне,
вул. Центральна, 63п
Дніпропетровська обл., м. Ново- ПАТ «Інтерпайп Новомосковмосковськ, вул. Сучкова, 23/1
ський трубний завод», код
ЄДРПОУ 05393139 «Комбінат
виробничих підприємств»
2
Будівля магазину, літ. А-1, загальною площею 49,5 м
м. Дніпро, вул. Снігова, 9Д
КП «Комбінат виробничих
підприємств», код ЄДРПОУ
01373246
Будівля медпункту № 68 загальною площею 102,6 м2
м. Дніпро, вул. Повітряна, 5
КП «Комбінат виробничих
підприємств», код ЄДРПОУ
01373246
м. Дніпро, вул. Будівельників, 34 Публічне акціонерне товариГрупа інвентарних об’єктів у складі: будівля управління
ство «Дніпровський машиноЖКГ літ. С-2, загальною площею 1486,6 м2, сходи літ.
1
2
3
будівний завод», код ЄДРПОУ
с, с , с , ґанок літ. с , пожежні сходи літ. с4, прохідна
14313332
промбази ЖКГ літ.СI-1, загальною площею 16,8 м2, приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1,
111
2
СЇ -1, загальною площею літ. 531,9 м , навіс літ. СЇІV
-1, склад літ.СЖ-1, загальною площею 176,0 м2, ґанок
літ. сж, склад металу літ.СЗ-1, загальною площею
79,7 м2, № III – мостіння, внутрішньодворові мережі – 3
од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація
зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар,
меблі, офісне обладнання – 163 од.
Нежитлова будівля (літ. А-2) загальною площею 1356,3 м2 Дніпропетровська обл.,
Публічне акціонерне товарим. Кам’янське (м. Дніпродзерство «Дніпровський металуржинськ), вул. Тагільська, 9
гійний комбінат», код ЄДРПОУ
05393043
Одноповерхова будівля літ. «Б» (колишня лазня), яка має Дніпропетровська обл., м. ПерВідсутній
2
приміщення з № 1по № 87, загальною площею 761,6 м шотравенськ, вул. Молодіжна, 12

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
Орган управління
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
та вугільної промисло- переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають привості України
ватизації в 2018 році»
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
та вугільної промисло- переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають привості України
ватизації в 2018 році»
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
по Дніпропетровській
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приобласті
ватизації в 2018 році»
Регіональне відділення
по Дніпропетровській
області
Регіональне відділення
по Дніпропетровській
області
Регіональне відділення
по Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Регіональне відділення
по Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Регіональне відділення
по Дніпропетровській
області
Нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 1849,7 м2 Дніпропетровська обл., м. Кривий ПрАТ «Північний ГЗК», код ЄД- Регіональне відділення
з огорожею та замощенням
Ріг, вул. Бірюзова, 2А
РПОУ 00191023
по Дніпропетровській
області

Нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загаль- Дніпропетровська обл., м. Кривий
ною площею 141,6 м2, навісом літ. а
Ріг, вул. Січеславська (Кремлівська), 10б
Будівля овочесховища літ. А-1, з прибудовами – літ. А’-1, м. Дніпро, просп. Свободи, 187б
А2-2, загальною площею 1083,4 м2, вентшахтою літ. а’-1,
ґанком літ. а, навісами – літ. А’, Б, воротами – № 1, № 2
Будівля готелю «Рассвет» літ. А-7, А’-2, А2-2, А’’’, а, а-1
загальною площею 11650,7 м2

49000, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, (колишня Фучика), 30

Гараж цегляний загальною площею 21,3 м2

Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Центральна (Леніна), 63

Будівля майстерень літ. Е-2 площею 1353,8 м2

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників
(Дзержинського), 1е

Будівля гаражів літ. Ж-1 площею 78,7 м2

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників
(Дзержинського), 1ж

Будівля їдальні № 16 на 100 місць загальною площею
1046,7 м2, що не увійшла до статутного капіталу ПАТ
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

50026, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, буд. 2б

Нежитлова будівля зерноскладу літ. А-1 з ґанком літ. а
загальною площею 486,6 м2

Дніпропетровська обл., Криворізький р-н., с. Садове (с. Леніна),
вул. Центральна, 59б

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
ПАТ «Криворізький залізоМіністерство економіч- Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
рудний комбінат», код ЄДРПОУ ного розвитку і торгівлі наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої привати00191307
України
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»
ПАТ «Євраз – Дніпропетров- Регіональне відділення Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
ський металургійний завод», по Дніпропетровській
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватикод ЄДРПОУ 05393056
області
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»
ДП «Управління справами Фон- Регіональне відділення Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
ду державного майна України», по Дніпропетровській
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
області
код ЄДРПОУ 39950170
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Головне управління статистики Державна служба стаНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
у Дніпропетровській області
тистики України
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Головне управління статистики Державна служба стаНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
у Дніпропетровській області
тистики України
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Головне управління статистики Державна служба стаНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
у Дніпропетровській області
тистики України
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
збагачувальний комбінат», код по Дніпропетровській
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватиЄДРПОУ 00191000
області
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Софіївське міжрайонне управ- Державне агентство вод- Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
ління водного господарства
них ресурсів України
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
збагачувальний комбінат», код по Дніпропетровській
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
ЄДРПОУ 00191000
області
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
Національний банк України,
Національний банк
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
код ЄДРПОУ 00032106
України
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Будівля їдальні № 15 на 100 місць загальною площею
50026, Дніпропетровська обл.,
556,6 м2, що не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Пів- м. Кривий Ріг, вул. Широківденний гірничо-збагачувальний комбінат»
ське шосе (Широківське шосе),
буд. 148а
Комплекс будівель обчислювального центру у складі:
м. Дніпро, вул. Малиновсько2
адміністративна будівля літ. А – 2 на І поверсі поз.
го, 66
1-31, на ІІ поверсі поз. 32-48 загальною площею
854,9 м2, будівля гаража літ. Б-2 загальною площею
1106,7 м2, ґанки літ. б, б1, гараж літ. В-1 загальною
площею 412,0 м2, будівля сторожки літ. Е, е’, е», навіси
літ. И, З, Ж, огорожі та споруди №№ 1, 2, 3, 4, частина
5, 7, частина мостіння – І
Частина будівлі – А загальною площею 217,8 м2, будів- Дніпропетровська обл., м. Павло- Головне управління статистики Державна служба сталі – Б, б, В, Г, Д, огорожа № 1-2
град, вул. Добролюбова, 9 а
у Дніпропетровській області
тистики України
Гараж цегляний загальною площею 33,0 м2

Дніпропетровська обл., м. Марга- Головне управління статистики Державна служба станець, вул. Садова, 9
у Дніпропетровській області
тистики України

9 одиниць автотранспортних засобів

м. Дніпро, вул. Берегова, 210

4

ТДВ «Дніпропетровське АТП
11228»

Регіональне відділення
по Дніпропетровській
області

Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

5 вересня 2018 року

ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Продовження

Назва об’єкта

Назва балансоутримувача або
Адреса об’єкта
Орган управління
зберігача, код ЄДРПОУ
Дніпропетровська обл.,
Товариство з додатковою від- Регіональне відділення
м. Кам’янське, вул. Горобця № 1, повідальністю «Каталізатор», по Дніпропетровській
корп. 704
код ЄДРПОУ 19090885
області

Виробнича будівля літ. А-3 загальною площею 1395,3 м2
з прибудовою А’-2 та сходами літ. а, разом з 86 одиницями частково розукомплектованого рухомого майна
(обладнання)
Нежитлова будівля літ. Ж-1, прибудова літ. Ж1-1 загаль- Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ПрАТ «Дніпропетровська ПМК Регіональне відділення
ною площею 239,4 м2
вул. Кільченська, 2
№ 246», код ЄДРПОУ 01354527 по Дніпропетровській
області

Нежитлова будівля загальною площею 71,6 м2

Інженерна споруда «Басейн бризкальний»

Регіональне відділення по Донецькій області
Донецька обл., м. Слов’янськ,
Державна установа «ДонеМіністерство охорони
вул. Комяхова, 38а
цький обласний лабораторний здоров’я України
центр Міністерства охорони
здоров’я України», код ЄДРПОУ
38531102
Донецька обл., м. Слов’янськ,
ВАТ «Содовий завод», код ЄД- Регіональне відділення
вул. Новосодівська, 2
РПОУ 00204895
по Донецькій області

Нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування 87050, Донецька обл., Нікольський (Володарський) р-н, с. Тозагальною площею 93 м2
полине, вул. Шкільна, 13
Група будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостан- 87450, Донецька обл., Мангушції площею 236,1 м2, туалет площею 48,7 м2, навіс площею ський р-н, смт Ялта, вул. Маяков226,9 м2, навіс площею 12,6 м2, огорожа площею 18,2 м2, ського, 48/18а
огорожа площею 13,6 м2, замощення площею 5215 м2
Донецька обл., м. Бахмут, пров.
Нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною
площею 134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 загальною пло- Ломоносівський 2-й, буд. 3
щею 259,0 м2 в літ. «Г-2г» загальною площею 393, 4 м2
(колишня їдальня, інв. № 672)
87500, Донецька обл., м. МаріуГараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2
поль, проспект Миру (колишній
проспект Леніна (проспект Республіки)), буд. 10/20, гараж б/н
Нежитлова будівля лазні – сауни з прибудовою, літ. А-1, 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелена, 33
А1-1, загальною площею 138,5 м2

СТОВ «Первомайська птахофа- Регіональне відділення
брика», код ЄДРПОУ 00851979 по Донецькій області

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.06.2018 № 878 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.08.2018 № 1115 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 №
447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

ПАТ «Донецьке обласне підприємство автобусних станцій», код ЄДРПОУ 03113785

Регіональне відділення
по Донецькій області

ТДВ «СІНІАТ», код ЄДРПОУ
00290601

Регіональне відділення
по Донецькій області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Державна казначейська
служба України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Регіональне відділення
по Донецькій області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Управління Державної казначейської служби у м. Маріуполі
Донецької області, код ЄДРПОУ 37989721
КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою Господарського суду Донецької області від 10.04.2007
р. по справі № 12/58Б)
84393, Донецька обл., м. Крама- ТОВ «Агрофірма Степове», код
торськ, смт Шабельківка, вул. Ві- ЄДРПОУ 00848664
льямса, 1

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Бокс № 1, П-1 на території автотранспортного виробни- 84792, Донецька обл., БахмутВуглегірська ТЕС ВП ПАТ
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
2
чого об’єднання загальною площею 1440,0 м
ський р-н, м. Світлодарськ,
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
«Центренерго», код ЄДРПОУ
та вугільної промисвул. Енергетиків, буд. 101
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої привати00131245
ловості
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Бокс № 2, О-1 на території автотранспортного виробни- 84792, Донецька обл., БахмутВуглегірська ТЕС ВП ПАТ
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
2
чого об’єднання загальною площею 1031,9 м
ський р-н, м. Світлодарськ,
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
«Центренерго», код ЄДРПОУ
та вугільної промисвул. Енергетиків, буд. 101
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої привати00131245
ловості
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком
85372, Донецька обл., ПокровКСП «Селидівське, код ЄДРегіональне відділення Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
(інв. № 26)
ський р-н, с. Новоєлизаветівка, РПОУ 00848196
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
по Донецькій області
вул. Широка, буд. 86а
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по Житомирській області
Житомирська обл., ЖитомирПП «ЄВМ-Стандарт», код ЄД- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Група інвентарних об’єктів – частина майна колишнього
по Житомирській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають придитячого оздоровчого табору «Дружба» у складі: сушильна ський р-н, Станишівська (Зарічан- РПОУ 31678345
ватизації в 2018 році»
камера (літ. Н) площею 37,13 м2, ізолятор (літ. О) площею ська) сільська рада, Зарічанський
2
2
73,92 м , будівля туалету (літ. М) площею 16,33 м , душо- лісгосп, квартал № 5, виділ 18
ва – пральня (літ. П) площею 143,01 м2, будівля для тимчасового проживання персоналу (літ. Р) площею 284,39 м2,
спальний корпус 5Г (літ. С) площею 230,64 м2, спальний
корпус 5В (літ. Т) площею 224,29 м2, спальний корпус 5А
(літ. Ф) площею 224,29 м2, спальний корпус 5Б (літ. Х)
площею 225,0 м2, будиночок для дітей (літ. Ц) площею
7,25 м2, кінотеатр літній (літ. Ч) площею 370,2 м2, бесідка
(літ. Ш) площею 5,85 м2, металевий резервуар для води
(літ. Щ) 20 м3, що орендується ПП «ЄВМ-Стандарт»
Житомирська обл., НовоградВідсутній
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Окреме майно – будівлі та споруди колишньої автопо Житомирській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають призаправної станції контейнерного типу № 11: будівля ко- Волинський р-н, с. Броницька
ватизації в 2018 році»
лишньої операторної загальною площею 21,8 м2 (літ. А), Гута, вул. Шевченка, 1в
асфальтобетонна площадка площею 118,3 м2 (літ. ДП)
Нежитлова будівля колишньої лазні на 20 місць (літ. А)
Житомирська обл., ЄмільчинДП ПМК -155 ВАТ «ЖитоРегіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
загальною площею 244,0 м2
ський р-н, с. Степанівка,
мирводбуд», код ЄДРПОУ
по Житомирській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають привул. Рад, 133/Л
01036804
ватизації в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Окреме майно – будівлі та споруди колишньої автозаправ- Житомирська обл., Олевський
р-н, с. Білокоровичі, вул. Степана
по Житомирській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приної станції контейнерного типу № 3 : будівля колишньої
Тудора, 18а
ватизації в 2018 році»
операторної площею 10,1 м2 (літ. А), під’їздна та від’їзна
2
площадка площею 88,4 м (літ. ДП), автозаправний блок
площею 4,5 м2 (літ. аб), автозаправний блок площею 4,5 м2
(літ. аб1), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб2)
Нежитлова будівля колишнього павільйону-їдальні (літ. А) Житомирська обл., Олевський
П(ПО)СП «Кишинське», код
Регіональне відділення Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
загальною площею 264,1 м2
р-н, с. Кишин, вул. Гаражна, 7
ЄДРПОУ 5418655
по Житомирській області наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по Закарпатській області
Будівля магазину-кафе (літ. А-А*) з мансардним повер- Закарпатська обл., Іршавський
Державне підприємство «Довжан- Державний комітет
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
р-н, с. Довге, вул. Січових Стріль- ське лісомисливське господар- лісового господарства переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прихом загальною площею приміщень 120,9 м2
ців, 2а/1
ство», код ЄДРПОУ 22114572
України
ватизації в 2018 році»
Група інвентарних об’єктів у складі: блок склада літ. В пло- Закарпатська обл., Мукачівський Мукачівське міжрайонне управ- Державне агентство вод- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
ління водного господарства,
них ресурсів України
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прищею 100,4 м2; корпус майстерні літ. Г-Г’ площею 1119,5 м2; р-н, с. Ракошино, вул. Бенедикод ЄДРПОУ 01033875
ватизації в 2018 році»
мойка машин літ. Д площею 4,8 м2; склад запчастин літ. И ківська, 11
2
2
площею 96,8 м ; прохідна літ. К площею 12,3 м
Нежитлові приміщення №№ 1-9 загальною площею
97,9 м2 (колишня лазня)

Регіональне відділення
по Донецькій області
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Продовження

Назва балансоутримувача або
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
зберігача, код ЄДРПОУ
Будівля (літ. А) загальною площею 98,3 м2
Закарпатська обл., Мукачівський Мукачівське міжрайонне управр-н, с. Бенедиківці, вул. Бенеди- ління водного господарства,
ківська, 13а
код ЄДРПОУ 01033875
Вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загаль- Закарпатська обл., м. Ужгород, ПАТ «Ужгородський Турбогаз»,
2
ною площею 756,8 м
вул. Болгарська, 3
код ЄДРПОУ 00153608
Виробничі приміщення (літ. А), площею 35,4 м2

90300, Закарпатська обл., м. Ви- ПрАТ «Закарпаттяобленерго»,
ноградів,
код ЄДРПОУ 00131529
вул. Лейзмана, 4а

Група інвентарних об’єктів у складі:
• виробничі приміщення (літ. А), площею 50,5 м2;

Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, смт Середнє, вул. Закарпатська, 130 «А»
Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Кам’яниця, вул. Ужанська, 22 «а»

• водозабір біля плотини (літ. Б), площею 96,9 м2;
• збір головного вузла (літ. А), площею 29,7 м2;
• рісберна плотини с. Кам’яниця Ужгородської ГЕС (позиція за планом V);
• плотина головного вузла (літ. В), площею 1148,3 м2;
• паводковий водозлив поз. VІІ та поз. VІ – аварійний
водоскид Оноківської ГЕС, площею 264,0 м2

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
Орган управління
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Державне агентство вод- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
них ресурсів України
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
по Закарпатській області наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
та вугільної промисло- наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
вості України
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Міністерство енергетики
ПрАТ «Закарпаттяобленерго»,
та вугільної промислоЗакарпатська обл., Ужгородський код ЄДРПОУ 00131529
вості України
р-н, с. Оноківці, вул. Енергетиків, 17 «б»
• сміттєутримуюча решітка водозабору турбінами ОнГЕС; Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Оноківці, вул. Енергетиків, 17
• сміттєутримувач решітка водозабору гідротурбін УжГЕС Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Електрозаводська, 4 «б»
Група інвентарних об’єктів у складі:
Закарпатська обл., Хустський
• гребля (позиція за планом І) площею 982,80 м2;
р-н, с. Вільшани, 231 «А»
Закарпатська обл., Хустський р-н,
• відстійник первинний (позиція за планом І) площею
с. Противень, 760
7,2 м2;
• будівля хлораторної установки з двома біофільтрами
відстійників (літ. А), площею 25 м2;
• пісколовка горизонтальна з пропускною здатністю 20 Закарпатська обл., Хустський р-н,
л/с площею 2 м2;
с. Противень
• нагірна канава № 1 над зрівняльною шахтою (позиція Закарпатська обл., Хустський р-н,
за планом № 1) площею 132,0 м2;
с. Противень, 747 «Е»
• нагірна канава № 2 нижче рівня зрівнювальної шахти Закарпатська обл., Хустський р-н,
(позиція за планом № 2) площею 132,0 м2;
с. Противень, 747 «Є»
• кювет над будівлею дросельних затворів (позиція за
Закарпатська обл., Хустський р-н,
Міністерство енергетики
планом № 3) довжиною 45,0 п. м;
с. Противень, 747 «Ж»
ПрАТ «Закарпаттяобленерго»,
та вугільної промисло• відстійник будівлі ГЕС (позиція за планом № 1) плоЗакарпатська обл., Хустський р-н, код ЄДРПОУ 00131529
2
вості України
щею 4,0 м ;
с. Противень, 747 «Г»
• відвідний канал (позиція за планом № ІІ) площею
2
827,2 м ;
• аварійний скид з колекторного приміщення (позиція за
планом № ІІІ) площею 30,0 м2;
• намулові площадки (позиція за планом І-ІІІ) в кількості Закарпатська обл., Хустський р-н,
3 штук по 19,6 м2. кожна загальною площею 58,8 м2; с. Противень, 747 «В»
• будівля біофільтра з двома радіальними відстійниками
(літ. Б), площею 53,9 м2;
• будівля хлораторної установки (літ. А), площею 21,4 м2;
Закарпатська обл., Хустський р-н,
• міст через швидкотік площею 75,7 м2;
с. Противень, 747 «Д»
2
• сарай біля клубу ТРГЕС (літ. А-1), площею 52,5 м
Закарпатська обл., Хустський р-н,
с. Противень, 732 «а»
Регіональне відділення по Запорізькій області
Окреме майно – окремо розташовані споруди виробничого
м. Запоріжжя, вул. ЕкспресівЗАТ «ЗАПОРІЖБУД», код ЄД- Регіональне відділення
призначення, у складі: склад та столярська майстерня, літ. Б, ська, 28
РПОУ 01239559 (припинено) по Запорізькій області
склад ПММ, літ. Д, гараж № 1, літ. К-2, гараж № 2, літ. К-2,
архів № 3 другого поверху, літ К-2, склад ПММ, літ. Л, прохідна, літ. Н, зварювальний цех, літ. В навіс, літ. П, склад, літ. Г,
зварювальний цех, літ. З, склад, літ. М, склад, літ. О, навіс, літ.
Р, ворота №№ 1,3,4, хвіртка № 2, паркани №№ 5, 6, 7, 8, майданчик під склад № 9, майданчик тельфера № 10, замощення І
Окреме майно у складі: склад зберігання спецмашин,
м. Запоріжжя, вул. КарпенкаВАТ «Автотранспортне підпри- Регіональне відділення
літ. Ф інв. № 1-0021 площею 868,6 м2; запасні частини
Карого, 60
ємство № 12355», код ЄДРПОУ по Запорізькій області
до автомобілів в кількості – 241 одиниця; інше майно в
03116849
кількості – 1927 одиниць, у складі: касета для каністр –
100 шт., костюм б/п – 20 шт., ложки алюмінієві – 100 шт.,
набір інструментів – 1 шт., набір ключів – 2 шт., пила – 16
шт., прибор ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., розпиратор – 800 шт., СМУ – 50 шт., сумка дерматинова – 9 шт.,
сокира з ручкою – 5 шт., електромегафон – 1 шт., замок
начіпний – 2 шт., касета – 40 шт., аптечка – 35 шт., цебро
брезентове – 100 шт., цебро гумове – 65 шт., каністра велика – 28 шт., каністра мала – 75 шт., касета для каністр –
30 шт., клапан на розпилювач – 280 шт., лопата – 82 шт.,
вогнегасник – 44 шт., ланцюг ковзання – 12 шт.
Окреме майно у складі: прохідна інв. № 10100975, літ. А,
м. Запоріжжя, пл. Запорізька, 9 ПАТ Запорізький металургій- Регіональне відділення
5,8 м2; вагова інв. № 10034658, літ. Б, 6,0 м2; склад інв.
ний комбінат «Запоріжсталь», по Запорізькій області
№ 10101453, літ. В, 12,6 кв.м.; відкритий склад для піску
код ЄДРПОУ 00191230
та щебню інв. № 10201376, літ. Г.; склад пропану – бутану інв. № 10100967, літ. Д; насосна станція буд/бази інв.
№ 10100965, літ. Е, 21,8 м2; будівля управління та їдальні
інв. № 10100972, літ. Ж, 239,8 кв.м.; будівля механічної
майстерні інв. № 10100968, літ. З, 411,4 м2; склад ацетелену інв. № 10100966, літ. И, 51,7 м2; будівля майстерні та
складу «ЕМО» інв. № 10100970, літ. К, 756,7 м2; навіс інв.
№ 10201732, літ. Л; заправна станція інв. № 10201369,
літ. М; будівля арматурного цеху інв. № 10100971, літ. Н,
1138,7 м2; будівля столярної майстерні інв. № 10100973,
літ. О, 64,6 м2; навіс інв. № 10201734, літ. П.; будівля по
виробництву монтажних елементів інв. № 10100969, літ. Р,
514,3 м2; будівля складу 5, 5а, лабораторно-будівельної бази
інв. № 10100964, літ. Т, 1197,2 м2; навіс інв. № 10201733,
літ. С.; загальний санвузол інв. № 0100974, літ. У;
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ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Продовження

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

ворота інв. № 10201370, № 1; паркан інв. № 10201372,
Те ж саме
№ 2; бетонний вузол інв. № 10201375, № 3; канал для
мийки і змазування машин інв. № 10201374, № 4; яма
для вапна інв. № 10201364, № 5; опалювальна система інв. № 10300808, № 6; протипожежний резервуар
інв. № 10201368, № 7; ваги підлогові інв. № 10634655,
№ 8; автошляхи інв. № 10201371, I; бетонні майданчики інв. № 10201366, II; трансформаторна підстанція інв.
№ 10402108, № 9; паркан № 10; цистерна для води інв.
№ 10201367, № 11; підкранові колії інв. № 10201365,
№ 12; противопожежний резервуар інв. № 10201373, № 13;
водопровід будівельний (труба діаметр 60*4 – 629 м, труба
діаметр 48*3,5 – 330 м, труба діаметр 34*3,5 – 155 м, труба діаметр 42*4 – 40 м, труба діаметр 28*3 – 225 м), інв.
№ 10300807; зливна каналізація (складається з 7-ми окремих ліній -180 м, виконана з азбоцементних труб діаметром
150 з’єднаних муфтами та резиновими кільцями, розмежувальна оглядовими колодязями та дощеприймальниками),
інв. № 10300806; фекальна мережа: труба азбоцементна
діаметр 150 – 292 м, труба азбоцементна діаметр 200 –
120 м, інв. № 10300805; гідратна мережа: труба діаметр
114*6 -195 м, труба діаметр 114*6 – 345 м, труба діаметр
83*4 – 40 м, труба діаметр 60*4 -70 м, інв. № 10300804;
технологічна каналізація: труба азбоцементна діаметр 150 –
60 м, труба азбоцементна діаметр 200 – 135 м, труба азбоцементна діаметр 300 – 60 м, інв. № 10300803; зовнішня
розводка електричних мереж: кабель АВВГ 4*10 -280 м,
АВВГ 3*25+16 -400 м, АВВГ 3*50+25 -95 м, АВВГ 3*70+35
-365 м, АВВГ 3*95+50 -90 м, АВВГ 3*120+70 -710 м, АВВГ
27*2,5 -110 м, АВВГ 5*2,5 -120 м, труба азбоцементана
діаметр 100 – 170 м, інв. № 10300802; зовнішнє освітлення:
кабель АВВГ 4*25 – 820 м; труба азбоцементна діаметр
150 – 40 м, інв. № 10300801
Окреме майно у складі: коридори першого поверху № 1 Запорізька обл., Бердянський
р-н, смт Андріївка, вул. Нова, 4а
площею 10,0 м2 та № 2 площею 32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення № 19-24
підвалу «під А» та сходова клітина ІІІ загальною площею
132,3 м2, підземне приміщення «Б» площею 96,16 м2
Побутові приміщення (літ. Б-3), інв. № 070101, загаль- м. Запоріжжя, Південне шосе, 62
ною площею 933,8 м2
Очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків,
у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна
фекальних відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 (в т. ч.
трубопроводи – 366 п. м)
Гараж № 9, літ. В, загальною площею 16,1 м2

Назва балансоутримувача або
зберігача, код ЄДРПОУ
Те ж саме

Орган управління
Те ж саме

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

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Зберігач – ТОВ «Партнер
2000», код ЄДРПОУ 30616602

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Регіональне відділення
по Запорізькій області

Запорізька обл., Запорізький р-н, ПрАТ «Сантехмонтаж», код ЄД- Регіональне відділення
с. Розумівка, територія б/в «Лісо- РПОУ 01415559
по Запорізькій області
ва поляна»
Запорізька обл., м. Запоріжжя,
просп. Соборний, 58

Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад», код
ЄДРПОУ 14313317

Державний концерн
«Укроборонпром»

Регіональне відділення по Івано-Франківській області
м. Івано-Франківськ, вул. РеІвано-Франківська філія ПАТ
Фонд державного майна
бета, 2
«Укртелеком», код ЄДРПОУ
України
01184635
Автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, номерний знак 74-73 м. Івано-Франківськ, вул. ДуГосподарський підрозділ гос- Івано-Франківська обІВА
даєва, 31
подарського управління Івано- ласна державна адміФранківської ОДА, код ЄДРПОУ ністрація
33427126
2
Адміністративна будівля загальною площею 826,3 м , що м. Івано-Франківськ, вул. Отця І. ПАТ «Укрнафта», код ЄДРПОУ Міністерство енергетики
не включена до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта» та
Блавацького, 22
00135390
та вугільної промисперебуває на його балансі
ловості
Електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157

Будівля їдальні літ. «П» площею 1299,2 м2
Будівля недіючої лазні площею 98,5 м2

Регіональне відділення по Київській області
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Са- ВАТ «Ірпіньмаш», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
дова, 94
00240135
по Київській області
Київська обл., Броварський р-н,
с. Зазим’є, вул. Широка (Пролетарська), 17
Київська обл., м. Бориспіль,
вул. Київський шлях, 10

СТОВ «Нова Україна», код ЄД- Регіональне відділення
РПОУ 00448737 (припинено)
по Київській області

Частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень
№ 15, № 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок
(сауна)
Нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею Київська обл., Баришівський р-н,
с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська,
220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2)
22
Будівля побуткомбінату літ. «М2» загальною площею
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Са2
273,7 м
дова, 94

ВАТ «Бориспільське АТП
13264», код ЄДРПОУ 02140745
(припинено)
СТОВ ім. Леся Сердюка, код
ЄДРПОУ 00857479

Київська обл., м. Біла Церква,
Будівля колишнього дитячого садка (літ. А) загальною
площею 250,1 м2 з господарчим корпусом (літ. Б) загаль- вул. Пекарська, 13
ною площею 50,4 м2
Київська обл., Білоцерківський
Будівля недіючої лазні загальною площею 137,6 м2
р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 11
Київська обл., КиєвоБудівля лазні загальною площею 115,6 м2
Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Володимирська 2-3
2
Київська обл., м. Березань,
Нежитлова будівля – їдальня (літ. А) площею 129,7 м ,
2
прибудова (літ. а) площею 140,2 м , ґанок (літ. а1), ґанок вул. Героїв Небесної Сотні, 27а
(літ. а2)
Нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 м2 Київська обл., Васильківський
р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11

ДП ПАТ «Київхліб» Білоцерківський хлібокомбінат, код
ЄДРПОУ 00381574
ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине»), код
ЄДРПОУ 05407982
ПАТ «Плодорозсадницьке», код
ЄДРПОУ 05528378

Регіональне відділення
по Київській області

ПАТ «Березанське», код ЄДРПОУ 00849994

Регіональне відділення
по Київській області

5 вересня 2018 року

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

Регіональне відділення
по Київській області
Регіональне відділення
по Київській області

ВАТ «Ірпіньмаш», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
00240135
по Київській області

Регіональне відділення
по Київській області
Регіональне відділення
по Київській області

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

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
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ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
Продовження

Назва об’єкта
Будівля магазину загальною площею 611,3 м2
Автомобіль ЗІЛ-131

Назва балансоутримувача або
Адреса об’єкта
Орган управління
зберігача, код ЄДРПОУ
Київська обл., Баришівський р-н, СТОВ «Гостролуччя», код ЄД- Регіональне відділення
с. Гостролуччя, вул. Ценральна
РПОУ 00850039 (припинено)
по Київській області
(колишня Леніна), 69
Київська обл., м. Обухів, вул. Бу- ВАТ «Обухівське АТП-13238», Регіональне відділення
дьоного, 33
код ЄДРПОУ 05538796
по Київській області

Частина будівлі автотракторних класів загальною площею Київська обл., м. Фастів, вул. Гу- ВАТ «Сільгосптехніка», код ЄД- Регіональне відділення
378,7 м2
сєва, 27
РПОУ 03744994
по Київській області
Будівля недіючої лазні площею 188,2 м2

ВАТ «Племінний завод «Дзвін- Регіональне відділення
кове», код ЄДРПОУ 00857404 по Київській області

Нежитлове приміщення їдальні загальною площею
318,1 м2

Київська обл., Васильківський
р-н, с. Плесецьке, вул. Варовицького, 10
Київська обл., м. Васильків,
вул. Володимирська, 22

ПАТ «Васильківхлібопродукт»,
код ЄДРПОУ 00951741

Регіональне відділення
по Київській області

Нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною
площею 177,7 м2

Київська обл., м. Васильків,
вул. Володимирська, 22

ПАТ «Васильківхлібопродукт»,
код ЄДРПОУ 00951741

Регіональне відділення
по Київській області

Будівля магазину площею 186,8 м2

Київська обл., Баришівський р-н, КСП «Хмельовик», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1 00849942 (в стані припинення) по Київській області

Гараж (літ. А); оглядова яма (під літ. А) загальною площею 62,5 м2

Бородянська районна
Київська обл., Бородянський р-н, Управління фінансів Боросмт Бородянка, вул. Михайлівдянської районної державної державна адміністрація
ська, 1а
адміністрації, код ЄДРПОУ
05408384
Регіональне відділення по Кіровоградській області
м. Кропивницький, вул. Нижня
Державне підприємство «Схід- Міністерство енергетики
та вугільної промислоП’ятихатська, 24а
ний гірничо-збагачувальний
вості України
комбінат», код ЄДРПОУ
14309787
Кіровоградська обл., БобринецьВідсутній
Регіональне відділення
кий р-н, с. Верхньоінгульське,
по Кіровоградській
області
вул. Набережна, 14
Кіровоградська обл., м. Олексан- ПрАТ «НВО «Етал», код ЄДРегіональне відділення
дрія, вул. Заводська, 1
РПОУ 05814256
по Кіровоградській
області
Кіровоградська обл., м. Олексан- ПрАТ «НВО «Етал», код ЄДРегіональне відділення
дрія, вул. Заводська, 1
РПОУ 05814256
по Кіровоградській
області
Кіровоградська обл., м. Олексан- ПрАТ «НВО «Етал», код ЄДРегіональне відділення
дрія, вул. Заводська, 1
РПОУ 05814256
по Кіровоградській
області
Кіровоградська обл., м. Олексан- ПрАТ «НВО «Етал», код ЄДРегіональне відділення
дрія, вул. Заводська, 1
РПОУ 05814256
по Кіровоградській
області
Кіровоградська обл., м. Олексан- ПрАТ «НВО «Етал», код ЄДРегіональне відділення
дрія, вул. Заводська, 1
РПОУ 05814256
по Кіровоградській
області
Кіровоградська обл., ГолоCФГ «Славутич», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
ванівський р-н, с. Давидівка,
32150431
по Кіровоградській
області
вул. Лісова, 5
Кіровоградська обл., ГолоCФГ «Славутич», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
ванівський р-н, с. Давидівка,
32150431
по Кіровоградській
області
вул. Лісова, 6
Кіровоградська обл., м. Олексан- ПрАТ «НВО «Етал», код ЄДРегіональне відділення
дрія, вул. Заводська, 1
РПОУ 05814256
по Кіровоградській
області
Державна казначейська
Кіровоградська обл., м. Благові- Управління Державної казслужба України
щенське (Ульяновка), вул. Ореста начейської служби України в
Гуменюка (К. Маркса ), 1
Ульяновському районі Кіровоградської області, код ЄДРПОУ
37944689
Державна казначейська
Кіровоградська обл., м. Долин- Управління Державної казслужба України
ська, вул. Соборності України
начейської служби України у
Долинському районі Кірово(Леніна), 17
градської області, код ЄДРПОУ
37983323
Кіровоградська обл., смт ГолоЗАТ «Голованівський хліб», код Регіональне відділення
ванівськ, вул. Щаслива (КрупЄДРПОУ 00378750
по Кіровоградській
ської), 10
області
Кіровоградська обл., м. Олексан- ДП «Об’єднана компанія «Ук- Міністерство енергетики
дрія, проїзд Поліграфістів, 10а
рвуглереструктуризація», код та вугільної промислоЄДРПОУ 39244468
вості України

Нежитлова будівля – кафе на 75 місць загальною площею
664,7 м2
Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 м2
Установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ117
Малярний агрегат СО-154, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ118
Малярна станція СО, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ119
Вентилятор ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46), реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ120
Вентилятор В-Ц4-75-6,3, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ121
Будівля їдальні загальною площею 62,0 м2
Будівля їдальні загальною площею 238,9 м2
Приміщення теслярсько-столярної майстерні площею
152,1 м2
Адміністративна будівля та господарські приміщення

Гараж (літ. Г) площею 25,9 м2

Нежитлова будівля (свинарник) загальною площею
163,0 м2
Комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного
корпусу (механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею
5393 м2, будівля адміністративно-побутового корпусу (АБК,
літ. А, А’) загальною площею 819,7 м2, бокс збірний для
автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 м2, огорожа № 1, замощення № І
Комплекс будівель споруд та обладнання у складі:
штаб-прохідна (літ. АА1) 182,7 м2; склад-сховище (літ.
Н) 839,1 м2; сховище (літ. П) 878,7 м2; сховище (літ. С)
873,2 м2; трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ.
В); убиральня (літ. Г); погріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ.
Л); підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т);
підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1); підвал (літ.
Л1); ґанок, кр; ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр.3; ґанок,
кр.4; ґанок, кр.5; ґанок, кр.6; ворота, №; ворота, № 1;
ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4
Кран баштовий КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ106
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27632, Кіровоградська обл.,
Кіровоградський р-н, с. Грузьке,
вул. Маловисківське шосе, 2

Кіровоградська районна
державна адміністрація, код
ЄДРПОУ 04055067

Кіровоградська обл., м. Олексан- ПрАТ «Науково-виробниче
дрія, вул. Заводська, 1
об’єднання «Етал», код ЄДРПОУ 05814256

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Кіровоградська районна Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
державна адміністрація переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Регіональне відділення
по Кіровоградській
області

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
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ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Продовження

Назва балансоутримувача або
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління
зберігача, код ЄДРПОУ
Кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер Кіровоградська обл., м. Олексан- ПрАТ «Науково-виробниче
Регіональне відділення
5814256.20.ААВАГЕ098
дрія, вул. Заводська, 1
об’єднання «Етал», код ЄДпо Кіровоградській
РПОУ 05814256
області
Приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2 Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка,
вул. Цукровий завод, № 22

ТОВ «Виробничо-будівельна
Регіональне відділення
компанія «ІВВІ’С Україна», код по Кіровоградській
ЄДРПОУ 34366955 (зберігач) області

Будівля гаража площею 23,8 м2

Кіровоградська обл., смт Онуфрі- Управління Державної казДержавна казначейська
ївка, вул. Центральна, 17
начейської служби України в
служба України
Онуфріївському районі Кіровоградської області, код ЄДРПОУ
37824388
Приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 м2 на першо- Кіровоградська обл., смт ВільУправління Державної казДержавна казначейська
му поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а»
шанка, вул. Лагонди, 30
начейської служби України у
служба України
Вільшанському районі Кіровоградської області, код ЄДРПОУ
36542400
Регіональне відділення по Луганській області
Відсутній
Регіональне відділення
Нежитлові будівлі у складі: склад готової продукції (літ. Б Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/2
по Луганській області
-Бiv, б, б1) площею 362,1 м2; склад метанолу (літ. В,в2
в11) площею 6,8 м
Нежитлові будівлі у складі: склад (літ. 3-2Н,з) загальЛуганська обл., м. СєвєродоВідсутній
Регіональне відділення
ною площею 14,7 м2; зварочна (літ. Е 1Н,е) загальною
нецьк, вул. Пивоварова, 5-д 9/1
по Луганській області
площею 33,4 м2; склад (літ. Д- 1Н) загальною площею
56,8 м2
Нежитлові будівлі у складі: адміністративна будівля
Луганська обл., Марківський р-н, Територіальне управління
Державна судова адмінізагальною площею 1632,4 м2 та дизельна загальною
смт Марківка, пров. Південний, 1 державної судової адміністрації страція України
площею 20,0 м2
в Луганській області, код ЄДРПОУ 26297948
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
Луганська обл., м. СєвєродоПАТ «Механізатор», код ЄДУкраїнська державна
2
384,2 м
нецьк, бульвар Дружби Народів, 2 РПОУ 01240769
будівельна корпорація
«Укрбуд»
Нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у Луганська обл., м. СєвєродоВАТ «Сєвєродонецький приРегіональне відділення
підвал (літ. Пд, п), яке складається з: приміщення 1 пло- нецьк, вул. Федоренка, 10
ладобудівний завод», код
по Луганській області
щею 155,3 м2, приміщення 2 площею 156,5 м2
ЄДРПОУ 05744350
Будинок трансформаторної підстанції загальною площею Луганська обл., Новоайдарський ВАТ «Новоайдарська птахофа- Регіональне відділення
2
р-н, смт Новоайдар, вул. Великий брика», код ЄДРПОУ 00851488 по Луганській області
43,6 м
шлях, 170г
Будинок трансформаторної підстанції загальною площею Луганська обл., Кремінський р-н, ВАТ «Сєвєродонецький при35,7 м2
с. Боровеньки, вул. Замулівка, 20 ладобудівний завод», код
ЄДРПОУ 05744350

Регіональне відділення
по Луганській області

Будинок газорозподільної підстанції загальною площею
28,6 м2

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

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

Регіональне відділення
по Луганській області

Будинок трансформаторної підстанції загальною площею Луганська обл., м. Лисичанськ,
145,1 м2
вул. Незалежності, 128-68

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

Регіональне відділення
по Луганській області

Будинок насосної станції загальною площею 1900,3 м2

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

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

Регіональне відділення
по Луганській області

Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
55,0 м2

Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. селище Геологів, 14

ВАТ «Луганськгеологія», код
ЄДРПОУ 01432115

Регіональне відділення
по Луганській області

Група інвентарних об’єктів: нежитлова будівля площею
554,4 м2, гараж площею 65,1 м2, сарай площею 23 м2,
сарай площею 6,2 м2, вбиральня площею 22,6 м2

Луганська обл., Сватівський р-н,
м. Сватове, вул. Державна, 9

Управління державної казДержавна казначейська
начейської служби України у
служба України
Сватівському районі Луганської
області, код ЄДРПОУ 37928384
Нежиле приміщення (склад) з підвалом загальною пло- Луганська обл., Сватівський р-н, Управління державної казДержавна казначейська
щею 98,2 м2
м. Сватове, вул. Державна, 7
начейської служби України у
служба України
Сватівському районі Луганської
області, код ЄДРПОУ 37928384
Регіональне відділення по Львівській області
Окреме майно – будівля кафе літ. «А-1» загальною пло- Львівська обл., Стрийський р-н, Державне підприємство «Да- Міністерство енергетики
щею 148,7 м2
с. Загірне, вул. Ясенівецька, 7
шавський завод композицій- та вугільної промислоних матеріалів», код ЄДРПОУ вості України
00152402
Окреме майно – будівля гаража літ. «Б-1» площею
Львівська обл., м. Яворів,
Головне управління статистики Державна служба ста54,2 м2
вул. Котляревського, 3
у Львівській області, код ЄД- тистики України
РПОУ 02361400
Окреме майно – нежитлова будівля, сховище для техніки, Львівська обл., м. Старий Самбір, Старосамбірська районна дер- Старосамбірська район2
вул. Дністрова, буд. 69
жавна адміністрація Львіської на державна адміністраплощею 806,6 м
області, код ЄДРПОУ 04056411 ція Львіської області
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 2
Львівська обл., м. Самбір,
Самбірське управління ДерДержавна казначейська
площею 20,2 м2
вул. Мазепи, 13
жавної казначейської служби служба України
України Львівської області, код
ЄДРПОУ 37893577
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 3
Львівська обл., м. Самбір,
Самбірське управління ДерДержавна казначейська
площею 25,7 м2
вул. Мазепи, 13
жавної казначейської служби служба України
України Львівської області, код
ЄДРПОУ 37893577
Львівська обл., м. Самбір,
Самбірське управління ДерДержавна казначейська
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 4
2
вул. Мазепи, 13
жавної казначейської служби служба України
площею 26,8 м
України Львівської області, код
ЄДРПОУ 37893577
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Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
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ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
Продовження

Назва балансоутримувача або
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
зберігача, код ЄДРПОУ
Окреме майно – нежитлові допоміжні приміщення пло- Львівська обл., м. Самбір,
Самбірське управління Дер2
щею 23,1 м
вул. Мазепи, 13
жавної казначейської служби
України Львівської області, код
ЄДРПОУ 37893577
Окреме майно – вбудовані нежитлові приміщення № 9’, Львівська обл., м. Городок, май- Городоцька районна державна
10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27 загальною пло- дан Гайдамаків, 25-26
адміністрація Львівської обласщею 89,4 м2, розташовані на 1-му поверсі будівлі А-2
ті, код ЄДРПОУ 04056463
Окреме майно – нежитлова будівля, літ. А-3, загальною Львівська обл., м. Червоноград, Головне управління
площею 1080,4 м2
пр. Шевченка, 3б
держгеокадастру у Львівській
області, код ЄДРПОУ 39769942
Окреме майно – гараж, А-1, загальною площею 42,7 м2 Львівська обл., м. Сокаль,
Головне управління статистики
вул. Сонячна, 5а, гар. 1
у Львівській області, код ЄДРПОУ 02361400
Окреме майно – нежитлове приміщення, сарай В-1, за- 81200, Львівська обл., Перемиш- Управління державної казнагальною площею 21,5 м2
лянський р-н, м. Перемишляни, чейської служби у Перемишлянському районі Львівської
вул. Галицька, 28
області, код ЄДРПОУ 36848550
Окреме майно – вбудовані нежитлові приміщення № 12, 81200, Львівська обл., Перемиш- Управління державної казна13 першого поверху загальною площею 11,4 м2 та вбудо- лянський р-н, м. Перемишляни, чейської служби у Перемишлянському районі Львівської
вані нежитлові приміщення № 16, 17, 18 другого поверху вул. Галицька, 28
області, код ЄДРПОУ 36848550
загальною площею 13,4 м2, розташовані в будівлі А-2
2
Підземне складське приміщення площею 1023,5 м
Львівська обл., м. Стрий,
ПрАТ «Стрий-Інжиніринг», код
вул. Яворницького, 41
ЄДРПОУ 01423079
Група інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5,
машина пральна КН-125 (3 шт.), плита електрична ПЕ051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ160 (овочерізка), центрифуга КН-217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка РО-1М, м»ясорубка М-250
(2шт.), шафа жарочна ШЖ-0,85
Група інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний,
стерилізатор

Орган управління
Державна казначейська
служба України
Городоцька районна
державна адміністрація
Львівської області
Державна служба України з питань геодезії,
картографії та кадастру
Державна служба статистики України
Державна казначейська
служба України

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Державна казначейська
служба України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Регіональне відділення
по Львівській області

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4

ПАТ «Зміна», код ЄДРПОУ
22405648

Регіональне відділення
по Львівській області

Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4

ПАТ «Зміна», код ЄДРПОУ
22405648

Регіональне відділення
по Львівській області

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
Нежитлова будівля кафе «Сузір’я», літ. А-1, площею
Львівська обл., Кам’янка-Бузький Добротвірська ТЕС ПАТ «За2
та вугільної промисло- наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
143,6 м
р-н, смт Добротвір, вул. І. Фран- хіденерго», код ЄДРПОУ
вості України
00131618
ка, 12б
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до
Будівля операційно-диспетчерського управління
Львівська обл., Сокальський р-н, Відокремлений підрозділ
с. Сілець, присілок Солтиси, 753 «Західно-Українська виконавча та вугільної промисло- наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
вості України
дирекція з ліквідації шахт»
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватиДержавного підприємства
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація», код
ЄДРПОУ 39257791
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до
Адмінпобуткомбінат
Львівська обл., Сокальський р-н, Відокремлений підрозділ
с. Сілець, присілок Солтиси, 753 «Західно-Українська виконавча та вугільної промисло- наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
вості України
дирекція з ліквідації шахт»
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватиДержавного підприємства
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація», код
ЄДРПОУ 39257791
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до
Будівля їдальні та сараї
Львівська обл., Сокальський р-н, Відокремлений підрозділ
с. Сілець, присілок Солтиси, 753 «Західно-Українська виконавча та вугільної промисло- наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
вості України
дирекція з ліквідації шахт»
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватиДержавного підприємства
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація», код
ЄДРПОУ 39257791
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до
Будівля пилорами
Львівська обл., Сокальський р-н, Відокремлений підрозділ
с. Сілець, присілок Солтиси, 753 «Західно-Українська виконавча та вугільної промисло- наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
вості України
дирекція з ліквідації шахт»
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватиДержавного підприємства
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація», код
ЄДРПОУ 39257791
Будівля дегазаційної установки
Львівська обл., Сокальський р-н, Відокремлений підрозділ
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до
с. Сілець, присілок Солтиси, 753 «Західно-Українська виконавча та вугільної промисло- наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
дирекція з ліквідації шахт»
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої привативості України
Державного підприємства
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація», код
ЄДРПОУ 39257791
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до
Будівля ВГК
Львівська обл., Сокальський р-н, Відокремлений підрозділ
с. Сілець, присілок Солтиси, 753 «Західно-Українська виконавча та вугільної промисло- наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
вості України
дирекція з ліквідації шахт»
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватиДержавного підприємства
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»
«Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація», код
ЄДРПОУ 39257791
Регіональне відділення по Миколаївській області
Державна казначейська Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Комплекс, у складі: адмінбудівля (А1) загальною площею Миколаївська обл., Доманівський ДКСУ у Доманівському р-ні
р-н, смт Доманівка, вул. ЦенМиколаївської області, код
служба України
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають при208,0 м2, гараж (В1), гараж (Г1)
тральна (Леніна), 33
ЄДРПОУ 38057729
ватизації в 2018 році»
Будівлі та споруди бази Гідроспецбуду ІІІ черги
Миколаївська обл., м. Южноукра- ДП НАЕК «Енергоатом» по
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
їнськ, Гідрокомплекс, 14
ВП «ЮУ АЕС», код ЄДРПОУ
та вугільної промисло- переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають при24584661
вості України
ватизації в 2018 році»
Будівлі та споруди газового господарства
Миколаївська обл, м. Южноукра- ДП НАЕК «Енергоатом» по
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
їнськ, Гідрокомплекс, 15
ВП «ЮУ АЕС», код ЄДРПОУ
та вугільної промисло- переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають при24584661
вості України
ватизації в 2018 році»
Нежитлова будівля загальною площею 148,4 м2
Миколаївська обл., Новобузький ТУ Державної судової адміні- Державна судова адміні- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
р-н, м. Новий Буг, вул. Гагарістрації України в Миколаївській страція України
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прина, 32/3
області, код ЄДРПОУ 26299835
ватизації в 2018 році»
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ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Продовження

Назва об’єкта
Приміщення складу № 16 (реєстровий номер
955360.1.ААБАЛД733)

Назва балансоутримувача або
Адреса об’єкта
Орган управління
зберігача, код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Одеській області
Одеська обл., Ананьївський р-н, ТОВ «Кононівський елеватор» Регіональне відділення
с. Жеребкове, вул. Привок(зберігач)
по Одеській області
зальна, 4
Одеська обл., м. БілгородВАТ «АТП-15173», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
Дністровський, вул. Автомо03118067
по Одеській області
більна, 1
Одеська обл., м. БілгородВАТ «АТП-15173», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
Дністровський, вул. Автомо03118067
по Одеській області
більна, 1
Одеська обл., м. БілгородВАТ «АТП-15173», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
Дністровський, вул. Автомо03118067
по Одеській області
більна, 1
Одеська обл., Овідіопольський
КСП «Тепличне» (ПП «Теплич- Регіональне відділення
р-н, смт Авангард, вул. Тене»), код ЄДРПОУ 5528964
по Одеській області
плична, 1
Одеська обл., Лиманський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення
с. Трояндове, вул. Шевченка, 2
по Одеській області

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

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
2
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною
2
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приплощею 94,5 м
ватизації в 2018 році»
2
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 251,8 м
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Приміщення магазину
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
2
Одеська обл., Овідіопольський
Нежитлова будівля загальною площею 287,8 м
ПрАТ «Дністровський», код
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
р-н, с. Новоградківка, вул. Цен- ЄДРПОУ 00413245
по Одеській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають притральна, 57
ватизації в 2018 році»
ПАТ «Южний», код ЄДРПОУ
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Будівлі та споруди колишньої лазні, у складі нежитлової Одеська обл., Саратський р-н,
2
00413417
по Одеській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прибудівлі площею 171,3 м (літ. А); нежитлової будівлі пло- с. Розівка, вул. Шкільна, 3
щею 169,2 м2 (літ. А1) та котельні площею 73,1 м2 (літ. Б)
ватизації в 2018 році»
2
Одеська обл., м. Подільськ,
Відсутній
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Будівля колишньої пошти загальною площею 58,7 м
вул. Бочковича, 99
по Одеській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
2
Одеська обл., Роздільнянський
Відсутній
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Будівля магазину загальною площею 54,0 м
р-н, с. Степанівка, вул. Анісіпо Одеській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають примова, 42
ватизації в 2018 році»
Колишній учбовий комбінат
м. Одеса, пров. Бісквітний, 16а
Відсутній
Апарат Фонду
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Будівля колишньої їдальні
м. Одеса, вул. Плієва, 1г
Відсутній
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
по Одеській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Нежитлові приміщення магазину (літ. А) загальною пло- Одеська обл., м. Подільськ,
2
вул. Бочковича, 92а
по Одеській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прищею 252 м , що орендуються СПД «Присяжний С.А.»
ватизації в 2018 році»
м. Одеса, Овідіопольська дуга, 3а
Відсутній
Фонд державного майна Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Нежитлові споруди загальною площею 1526,3 м2 з
устаткуванням
України
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по Полтавській області
Нежитлова будівля колишньої лазні площею 150,2 м2
Полтавська обл., Глобинський
Пустовійтівська сільська рада, Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
р-н, с. Пустовійтове, вул. Моло- код ЄДРПОУ 22549650
по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають придіжна, 35
ватизації в 2018 році»
2
Пустовійтівська сільська рада, Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Нежитлова будівля (будинок ветеранів) площею 335,8 м Полтавська обл., Глобинський
р-н, с. Пустовійтове, вул. Моло- код ЄДРПОУ 22549650
по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають придіжна, 33
ватизації в 2018 році»
Громадська будівля літ. А-1 (магазин-павільйон) загаль- Полтавська обл., Карлівський р-н, ВАТ «Імені Голобородька»,
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
2
ною площею 166,8 м
с-ще Михайлівське, вул. Горькод ЄДРПОУ 00384880 (лікпо Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прикого, 5а
відовано)
ватизації в 2018 році»
Громадська будівля Т-1 (магаазин) загальною площею
Полтавська обл., Карлівський
ТОВ «КМЗ-Капітал», код ЄДРегіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
120,5 м2
р-н, м. Карлівка, вул. ГурамішРПОУ 35939237
по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають привілі, 1д
ватизації в 2018 році»
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Громадська будівля літ. S-1 (пральня) загальною площею Полтавська обл., Карлівський р-н, ТОВ «КМЗ-Капітал», код ЄД2
м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1з РПОУ 35939237
по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають при91,9 м
ватизації в 2018 році»
Полтавська обл., Карлівський р-н, ТОВ «КМЗ-Капітал», код ЄДРегіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Громадська будівля АП-1 (їдальня) загальною площею
м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1ж РПОУ 35939237
по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають при408,5 м2
ватизації в 2018 році»
Громадська будівля літ. А1 (магазин з підвалом) загаль- Полтавська обл., Карлівський р-н, ВАТ «Імені Голобородька»,
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
2
ною площею 318,6 м
с-ще Голобородківське, вул. Цен- код ЄДРПОУ 00384880 (лікпо Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають притральна (Соціалістична), 3в
відовано)
ватизації в 2018 році»
м. Полтава, вул. Бірюзова Мар- ОСББ «Добробут 2017», код
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Нежитлове приміщення в житловому будинку літ. А, зашала, 36
ЄДРПОУ 40982242
по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають пригальною площею 184,7 м2
ватизації в 2018 році»
Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля
м. Полтава, вул. Бірюзова Мар- ДП «Виробниче обєднанРегіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
2
2
площею 383,2 м , нежитлова будівля площею 113,0 м , шала, 39
ня «Знамя», код ЄДРПОУ
по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають при14310997
ватизації в 2018 році»
склади з овочесховищем площею 104,7 м2, огорожа,
хвіртка, ворота, що орендується ФОП Бондарь Л. Д.
2
Будівля магазину, Ап, А, загальною площею 170,3 м
Полтавська обл., Глобинський
ТОВ
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
р-н, с. Степове, вул. Шкільна, 6 «ІПК»Полтавазернопродукт», по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прикод ЄДРПОУ 31059651
ватизації в 2018 році»
Нежитлова буділвя колишньої їдальні загальною площею 38100, Полтавська обл., м. Зінь- ПАТ «АТП-15339», код ЄДРПОУ Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
202,9 м2
ків, вул. Гончарна (Котовсько03118268
по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приго), 11
ватизації в 2018 році»
2
39712, Полтавська обл., Кремен- ПСП «Майбородівське», код
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Нежитлова будівля (магазин) площею 105,2 м
чуцький р-н, с. Мирне, вул. Са- ЄДРПОУ 00845795
по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають придова, 54є
ватизації в 2018 році»
Побутовий корпус літ. ТС-ІІ загальною площею 705,3 м2 Полтавська обл., м. Полтава,
КП «Полтавський
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
вул. Харчовиків, 6
м’ясокомбінат», код ЄДРПОУ по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають при00424214
ватизації в 2018 році»
Громадська будівля (офіс) літ. ОБ-1 загальною площею Полтавська обл., м. Полтава,
КП «Полтавський
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
327,4 м2
вул. Харчовиків, 6
м’ясокомбінат», код ЄДРПОУ по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають при00424214
ватизації в 2018 році»
СТОВ Агрофірма «Оржицька», Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 186,5 м2 37734, Полтавська обл.,
Оржицький р-н, с. Тарасенкове, код ЄДРПОУ 00845855
по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають привул. Шевченка, 7/1а
ватизації в 2018 році»
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Назва об’єкта
Громадський будинок літ. А1, загальною площею
156,8 м2
Група інвентарних обєктів у складі: нежитлова будівля
лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм
Група інвентарних об’єктів у складі: магазин літ. А1, сарай літ Б, Б1, сарай літ. В

Адреса об’єкта
37300, Полтавська обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч, вул. Героїв
Майдану, 75
39255, Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лучки, вул. Лісова, 24
Полтавська обл., Полтавський
р-н, с. Бричківка, вул. Паркова, 8

Назва балансоутримувача або
Орган управління
зберігача, код ЄДРПОУ
ТДВ «Гадяцький елеватор», код Регіональне відділення
ЄДРПОУ 00955650
по Полтавській області
ВАТ «Сокільське», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
00845817 (ліквідовано)
по Полтавській області
ТОВ «Агрофірма «Петрівське», Регіональне відділення
код ЄДРПОУ 38026732
по Полтавській області

Нежитлова будівля загальною площею 340,9 м2

Полтавська обл., м. Лубни, проспект Володимирський, 94

ЗАТ «Лубнимеблі», код ЄДРПОУ 00275042

Регіональне відділення
по Полтавській області

Нежитлова будівля – склад балонів літ. V-1 площею
23,5 м2

м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 26/1

ПАТ «Демітекс», код ЄДРПОУ
14299824

Регіональне відділення
по Полтавській області

Нежитлова будівля їдальні площею 147,1 м2

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

КСП імені Ватутіна, код ЄДРПОУ 00845849 (ліквідовано)

Регіональне відділення
по Полтавській області

ПАТ «Демітекс», код ЄДРПОУ
14299824

Регіональне відділення
по Полтавській області

м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 26/1

ПАТ «Демітекс», код ЄДРПОУ
14299824

Регіональне відділення
по Полтавській області

ЗАТ «Пирятинська птахофабрика», код ЄДРПОУ 00845884
(ліквідовано)
Головне управління статистики
у Полтавській області, код ЄДРПОУ 02361892
ТОВ «Новомосковськ – Агро»,
код ЄДРПОУ 33014041

Регіональне відділення
по Полтавській області

Вбиральня літ. R площею 4,1 м2
Будка сторожа літ. АР площею 3,9 м2
Будівля родильні для корів

Полтавська обл., Пирятинський
р-н, с. Первомайське, вул. Садова, 4
Адміністративна будівля площею 122,8 м2 та сарай-гараж Полтавська обл., Машівський
площею 45,1 м2
р-н, смт Машівка, вул. Незалежності, 141
Нежитлова будівля магазину
Полтавська обл., м. Глобине,
вул. Лобановського, 1/17

Державна служба статистики України
Регіональне відділення
по Полтавській області

Нежитлова будівля магазину площею 81,5 м2

Полтавська обл., Чутівський р-н, ВАТ «Павлівське», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
с. Коханівка, вул. Центральна, 5 00372210
по Полтавській області

Громадський будинок, літ. А- будівля їдальні, площею
112,3 м2

Полтавська обл., Глобинський
р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2б

Будівля їдальні загальною площею 174,8 м2
Будівля складу загальною площею 231,1 м2

ТОВ «Шушвалівське», код ЄД- Регіональне відділення
РПОУ 00483731 (ліквідоване) по Полтавській області

Регіональне відділення по Рівненській області
Рівненська обл., Зарічненський ВАТ «Зарічненський агротех- Регіональне відділення
р-н, с. Мутвиця, вул. Централь- сервіс», код ЄДРПОУ 906670 по Рівненській області
на, 7а
Рівненська обл., Гощанський р-н, ВАТ «Гощанський «РайагроРегіональне відділення
с. Бугрин, вул. Перемоги, 2а
постач» (реорганізоване у ТОВ по Рівненській області
«СТП Екоресурс»), код ЄДРПОУ
00906781
34700, Рівненська обл., м. КоПП «Пластранс»,
Регіональне відділенняпо
рець, вул. Київська, 107б
код ЄДРПОУ 33982500
Рівненській області

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
35350, Рівненська обл., Гощан- ТзОВ «ПМК-5», код ЄДРПОУ
00910660
по Рівненській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приський р-н, смт Гоща, вул. Проватизації в 2018 році»
мислова, 1
34700, Рівненська обл., м. КоКорецьке ВАТ РТО «АгротехРегіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
рець, вул. Київська, 200
сервіс», код ЄДРПОУ 03760316 по Рівненській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Будівля магазину загальною площею 305,6 м2
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
35600, Рівненська обл., м. Дубно, ПАТ «Дубенський завод
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають привул. Млинівська, 71
гумово-технічних виробів», код по Рівненській області
ватизації в 2018 році»
ЄДРПОУ 2971506
Гараж загальною площею 20,1 м2
Рівненська область, м. Березне, Головне управління статистики Державна служба стаНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
вул. Київська, 5а/4
у Рівненській області, код ЄД- тистики України
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
РПОУ 02362061
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Нежитлова будівля, будівля гаража № 1, загальною
Рівненська область, м. Здолбунів, Головне управління статистики Державна служба стаНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
2
площею 51,9 м
вул. Пушкіна, 44а
у Рівненській області, код ЄД- тистики України
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
РПОУ 02362061
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Нежитлова будівля, будівля гаража № 2, загальною пло- Рівненська область, м. Здолбунів, Головне управління статистики Державна служба стаНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
щею 34,4 м2
вул. Пушкіна, 44б
у Рівненській області, код ЄД- тистики України
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
РПОУ 02362061
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
2
Гараж – Б, загальною площею 36,1 м
Рівненська область, м. Дуброви- Головне управління статистики Державна служба стаНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
ця, вул. Уляни та Анастасії Голь- у Рівненській області, код ЄД- тистики України
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
РПОУ 02362061
шанських, 2
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Рівненська міська державна лі- Державна служба Украї- Наказ Фонду від 27.06.2018 № 878 «Про внесення змін до
Будівля консультативно-ветеринарного пункту, загальною м. Рівне, вул. Театральна, 3а
2
карня ветеринарної медицини, ни з питань безпечності наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
площею 35,6 м (консультативно-ветеринарний пункт
харчових продуктів та
код ЄДРПОУ 05385921
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої привати(ветеринарно-консультативний пункт) Реєстровий номер
захисту споживачів
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»
05385921.5АААААГ475
Продовження під’їзної залізничної колії № 39/3
м. Рівне, вул. Князя Володими- Приватне підприємство
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.08.2018 № 1115 «Про внесення змін до
ра, 111
«ВІЛІС», код ЄДРПОУ 23302324 по Рівненській області
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 №
447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по Сумській області
Будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 33,6 м2 з Сумська обл., Краснопільський
ПрАТ «Хлібозавод «Залізнич- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
сараєм (літ. Б)
р-н, с/рада Самотоївська, Корча- ник», код ЄДРПОУ 23050348
по Сумській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приківка станція
ватизації в 2018 році»
Сумська обл., Тростянецький р-н, ПрАТ «Хлібозавод «Залізнич- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Нежитлова будівля магазину № 60 (літ. А1) загальною
2
с/рада Білківська, «Скрягівка»
ник», код ЄДРПОУ 23050348
по Сумській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приплощею 38,9 м
станція,будинок б/н
ватизації в 2018 році»

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

Назва об’єкта
Будівля магазину

Назва балансоутримувача або
Адреса об’єкта
Орган управління
зберігача, код ЄДРПОУ
Сумська обл., м. Тростянець, пл. ПрАТ «Хлібозавод «Залізнич- Регіональне відділення
Шухляєва, 1а
ник», код ЄДРПОУ 23050348
по Сумській області

Будівля магазину

Сумська обл., смт Краснопілля,
пров. Привокзальний, 9

Будівля магазину площею 95,8 м2 з погрібом площею
30,7 м2

Сумська обл., Сумський р-н,
смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55
Сумська обл., Тростянецький р-н,
сільська рада Зарічненська, «Заплава ріки Ворскла» масив, 3, 3а
Сумська обл., смт Ямпіль, пров.
Неплюєва, 10

Будинки для відпочинку
Адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 171,1 м2
Група інвентарних об’єктів у складі: одноповерхова нежитлова будівля суду з підвалом та ґанками, А, а, а1, а2,
а3, загальною площею 378,5 м2; гараж, Б; убиральня, В;
огорожа, № 1, 2, 3
Адмінбудівля загальною площею 183,0 м2 з надвірними
будівлями та спорудами

Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21

Нежитлова будівля (А-1) загальною площею 224,9 м2,
вбиральня, У

Сумська обл., м. Кролевець,
вул. Грушевського, 29

Будівля магазину № 69

Сумська обл., Сумський р-н,
с. Головашівка, буд. 69 (ст. Головашівка – назва не чинна)
Сумська обл., Сумський р-н, ст.
Золотницький, 43, сільрада Верхньосироватська
Сумська обл., Тростянецький
р-н, ст. Бакирівка

Будівля магазину № 43
Магазин

Сумська обл., смт Ямпіль,
вул. Спасо-Преображенська, 13

Машинка швейна класу 97 А

40011, м. Суми, Привокзальна
площа, 1

Адміністративний будинок загальною площею 293,6 м2
та господарські споруди: гараж, Г загальною площею
90,7 м2; господарська будівля загальною площею
12,0 м2; господарська будівля загальною площею 4,2 м2;
топкова загальною площею 19,4 м2
Будівля загальною площею 52,9 м2

Сумська обл., Тростянецький
р-н, м. Тростянець, вул. Вознесенська, 24

Нежитлове приміщення загальною площею 88,3 м2

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

Адмінбудівля загальною площею 95,7 м2

Управління державної казначейської служби у Липоводолинському районі Сумської області, код ЄДРПОУ 04058278
Північно-східний офіс Державної аудиторської служби України, код ЄДРПОУ 40478572

Державна казначейська
служба України

Сумська область,
м. Путивль,
вул. Благовіщенська, 1

ДП «НЕК «Укренерго»

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України

Гараж загальною площею 22,0 м2

Сумська область,
м. Путивль,
вул. Вознесенська, 44

ДП «НЕК «Укренерго»

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України

Нежитлова будівля загальною площею 317,7 м2 (другий
поверх)

Сумська область,
м. Ромни, вул. Гостиннодвірська, 37а

ДП «НЕК «Укренерго»

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України

Нежитлова будівля загальною площею 374,8 м2

Сумська область,
м. Охтирка, вул. Шевченка, 3а

ДП «НЕК «Укренерго»

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України

Адмінбудівля під літ. А-І загальною площею 116,7 м2

Сумська область,
м. Путивль, провулок Маклакова
Миколи, 1

Північно-східний офіс Держау- Державна аудиторська
дитслужби в Сумській області служба України

Окреме майно – адмінбудинок загальною площею
744,4 м2
Окреме майно – будинок банку загальною площею
388,7 м2 (літера А), убиральня загальною площею 2,6 м2
(літера У)
Окреме майно – нежитлова будівля (гараж) загальною
площею забудови 117,6 м2 (літера «Д»)
Окреме майно – нежитлові приміщення гаражів (літера
«Б») загальною площею забудови 39,4 м2

Сумська обл., cмт Липова долина, вул. Роменська, 8

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
ПрАТ «Хлібозавод «Залізнич- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
ник», код ЄДРПОУ 23050348
по Сумській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
по Сумській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
по Сумській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Територіальне управління
Державна судова адміні- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
державної судової адміністрації страція України
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приУкраїни в Сумській області, код
ватизації в 2018 році»
ЄДРПОУ 26270240
Територіальне управління
Державна судова адміні- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
державної судової адміністрації страція України
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приУкраїни в Сумській області, код
ватизації в 2018 році»
ЄДРПОУ 26270240
Управління Державної казДержавна казначейська Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
начейської служби України в
служба України
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приЯмпільському районі Сумської
ватизації в 2018 році»
області, код ЄДРПОУ 36789180
Територіальне управління
Державна судова адміні- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Державної судової адміністрації страція України
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приУкраїни в Сумській області, код
ватизації в 2018 році»
ЄДРПОУ 26270240
ПрАТ «Хлібозавод «Залізнич- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
ник», код ЄДРПОУ 23050348
по Сумській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
ПрАТ «Хлібозавод «Залізнич- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
ник», код ЄДРПОУ 23050348
по Сумській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
ПрАТ «Хлібозавод «Залізнич- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
ник», код ЄДРПОУ 23050348
по Сумській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
ПАТ «Сумський завод насосно- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
го та енергетичного машино- по Сумській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прибудування «Насосенергомаш»,
ватизації в 2018 році»
код ЄДРПОУ 05785448
Головне управління статистики Державна служба стаНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
у Сумській області , код ЄДтистики України
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
РПОУ 02362227
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Державна аудиторська
служба України

Регіональне відділення по Тернопільській області
46002, м. Тернопіль, вул. ГлиТОВ «Тернопільавтотранс
Регіональне відділенбока, 19
16100», код ЄДРПОУ 03118908 ня по Тернопільській
області
48201, Тернопільська обл., ГуГусятинська районна державна Гусятинська районна
сятинський р-н, м. Копичинці,
адміністрація Тернопільської
державна адміністрація
вул. Чортківська (вул. Галана), 10 області, код ЄДРПОУ 04058321 Тернопільської області
48100, Тернопільська обл., м. Те- Головного управління статис- Державна служба старебовля, вул. Наливайка, 4д
тики у Тернопільській області, тистики України
код ЄДРПОУ 02362374
48600, Тернопільська обл., м. За- Головне управління статистики Державна служба сталіщики, вул. О. Ольжича, 5а/1
у Тернопільській області, код тистики України
ЄДРПОУ 02362374

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.08.2018 № 1115 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 №
447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.08.2018 № 1115 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 №
447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.08.2018 № 1115 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 №
447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.08.2018 № 1115 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 №
447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.08.2018 № 1115 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 №
447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
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Продовження

Будівля складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 м2 з
добудовою складу № 1 загальною площею 128,4 м2; будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 м2; прохідна під літерою «В» загальною площею 13 м2, пожежний
резервуар під літерою «Г» загальною площею 32,9 м2,
пожежний резервуар під літерою «Д» загальною площею
32,9 м2, площадка № 1 та огорожа № 2
Окреме майно – нежитлова будівля адмінбудинку загальною площею 145,4 м2

Тернопільська обл., м. Скалат,
вул. Грушевського, 88

Назва балансоутримувача або
Орган управління
зберігача, код ЄДРПОУ
Управління з питань цивільного Тернопільська обласна
захисту населення Тернодержавна адміністрація
пільської ОДА, код ЄДРПОУ
14373153

Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт Микулинці,
вул. Грушевського, 39

Теребовлянська районна
державна адміністрація, код
ЄДРПОУ 04058278

Тернопільська обласна
державна адміністрація

Окреме майно – нежитлова будівля гаражі загальною
площею 153,81 м2

Тернопільська обл., м. Чортків,
вул. Олеся Гончара, 21б

Чортківська районна
державна адміністрація

Окреме майно – нежитлова будівля хлораторної загальною площею 67,3 м2

Тернопільська обл., м. Бучач,
вул. Тичини, будинок 3 «Х»

Відділ агропромислового розвитку Чортківської районної
державної адміністрації , код
ЄДРПОУ 04058427
ВАТ «Бучацький цукровий завод», код ЄДРПОУ 00373095

Назва об’єкта

Вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху
№ ІІ, IV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9»
загальною площею 29,7 м2
Нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8,
10÷15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею
220,2 м2
Нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею
251,7 м2
Нежитлова будівля гаража загальною площею 76,90 м2
Нежитлова будівля магазину (літ. А-1), загальною площею 55,3 м2
Нежитлові будівлі буфету літ. «Є-1» загальною площею
43,2 м2 та їдальні літ. «Е-1» загальною площею 54,0 м2
Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 91,0 м2

Адреса об’єкта

Регіональне відділення по Тернопільській
області

Регіональне відділення по Харківській області
61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4 ЗАТ «Харківське АТП-16358», Регіональне відділення
код ЄДРПОУ 3118914 (ліквіпо Харківській області
довано)
61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4 ЗАТ «Харківське АТП-16358», Регіональне відділенняпо
код ЄДРПОУ 3118914 (ліквіХарківській області
довано)
Харківська обл., Краснокутський ТДВ «Агрофірма «Глобівська», Регіональне відділення
р-н, с. Городнє, вул. Централь- код ЄДРПОУ 00412406
по Харківській області
на, 5а
Харківська обл., Краснокутський ТДВ «Агрофірма «Глобівська», Регіональне відділення
р-н, с. Городнє, вул. Централь- код ЄДРПОУ 00412406
по Харківській області
на, 5б
Харківська обл., Коломацький
СТОВ Агрофірма «Обрій» (лік- Регіональне відділення
р-н, с. Новоіванівське, вул. Сте- відовано)
по Харківській області
пова, 13а
Харківська обл., Харківський р-н, ПАТ «Весотра-Харків», код ЄД- Регіональне відділення
смт Пісочин, вул. АвтомобільРПОУ 05461326
по Харківській області
на, 8б, 8в
м. Харків, пров. Осипенко, 12
ПАТ «Турбоатом», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
05762269
по Харківській області

Приміщення підвалу загальною площею 182,4 м2 нежит- м. Харків, вул. П. Свинаренка, 14 ЗАТ «Титан» по виробництву
лової будівлі літ. «Б-1»
під’ємно – транспортного
устаткування, код ЄДРПОУ
05744484 (ліквідовано)
2
Харківська обл., м. Куп’янськ,
Головне управління статистики
Нежитлова будівля площею 872,4 м
пров. Вузенький, 3а
у Харківській області

Регіональне відділення
по Харківській області

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.06.2018 № 878 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 11.07.2018 № 933 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Наказ Фонду від 09.08.2018 № 1061 «Про внесення змін
до наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Група інвентарних об’єктів АЗС № 3
м. Херсон, вул. Садова, 43
Відсутній
Міністерство енергетики Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
та вугільної промисло- переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають привості України
ватизації в 2018 році»
ДП «Укрводсервіс», код ЄДДержавне агентство вод- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Комплекс будівель і споруд: будівля лінійної ділянки (літ. Херсонська обл., м. Каховка,
вул. Некрасова, 10
РПОУ 32765831
них ресурсів України
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приА) загальною площею 34,7 м2, будівля лінійної ділянки
ватизації в 2018 році»
(літ. Б) загальною площею 95,4 м2, навіс (літ. В), гараж
(літ. Г) загальною площею 344,1 м2, вимощення (№ І)
площею 783 м2, ворота (№ 2), огорожа (№ 1)
Окреме майно – теплохід «Восход-21»
м. Херсон, Карантинний острів, 1 Комунальна судноплавна
Київська міська держав- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
компанія «Київ», код ЄДРПОУ на адміністрація
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають при30757022
ватизації в 2018 році»
Окреме майно – теплохід «Татарченко»
м. Херсон, Карантинний острів, 1 Комунальна судноплавна
Київська міська держав- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
компанія «Київ», код ЄДРПОУ на адміністрація
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають при30757022
ватизації в 2018 році»
Херсонська обл., м. Олешки,
Управління Державної казДержавна казначейська Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Одноповерхова будівля лабораторії (літ. Г) загальною
вул. Центральна (Пролетарначейської служби України у
служба України
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приплощею 161,8 м2
ська), 20
Олешківському районі Херватизації в 2018 році»
сонської області, код ЄДРПОУ
38045231
м. Херсон, вул. Кільцева, 1
ВАТ «Херсонський завод
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Побутові приміщення каналізаційної станції площею
«Заряд»
в Херсонській області,
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають при27,2 м2
Автономній Республіці ватизації в 2018 році»
Крим та м. Севастополі
Група інвентарних об’єктів: трактор колісний Т-40 (інв. 73000, м. Херсон, Карантинний
ТОВ «Столична судноплавна
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
№ 776), автомобільний кран КС-3562 (інв. № 714), уні- острів, 1
компанія»
в Херсонській області,
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приверсальна уборочна машина (інв. № 686), автомобільАвтономній Республіці ватизації в 2018 році»
ний кран КС-МАЗ-500 (інв. № 661), електроустановка
Крим та м. Севастополі
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)
Адмінбудівля (літ. А) площею 213,3 м2, туалет (літ. Б) та Херсонська обл., Бериславський Управління Державної казДержавна казначейська Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
огорожа (№ 1, 2, 3)
р-н, м. Берислав, вул. 4-ї Гвар- начейської служби України у
служба України
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
дійської мехбригади, буд. 26в
Бериславському районі Хер№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватисонської області, код ЄДРПОУ
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»
37858658
Гараж в гаражному кооперативі «Жигулі»
Херсонська обл., м. Нова Каховка, Головне управління статистики Державна служба стаНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
вул. Французька
у Херсонській області, код ЄД- тистики
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
РПОУ 02362664
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Будівля колишньої санітарно-епідеміологічної станції
Херсонська область, НовотроДержавна установа «Лабора- Міністерство охорони
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
(комплекс будівель)
їцький р-н, смт Новотроїцьке,
торний центр МОЗУ»
здоров’я України
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
вул. Херсонська, 42
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
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ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Продовження

Назва об’єкта
Нежитлове приміщення загальною площею 342,5 м2

Адреса об’єкта
м. Херсон, вул. Молодіжна, 2а

Назва балансоутримувача або
Орган управління
зберігача, код ЄДРПОУ
Державна установа «Лабора- Міністерство охорони
торний центр МОЗУ»
здоров’я України

Регіональне відділення по Хмельницькій області
31100, Хмельницька обл., м. Ста- Головне управління статистики Державна служба старокостянтинів, провул. Подільу Хмельницькій області, код
тистики України
ський, 4/1
ЄДРПОУ 02362894
2
31100, Хмельницька обл., м. Ста- Головне управління статистики Державна служба стаГараж з кладовою площею 25,8 м
рокостянтинів, провул. Подільу Хмельницькій області, код
тистики України
ський, 4/2
ЄДРПОУ 02362894
Хмельницька обл., Кам’янецьХмельницьке обласне управ- Державне агентство водАдміністративно-господарське приміщення загальною
Подільський р-н, смт Стара Уши- ління водних ресурсів, код
них ресурсів України
площею 65,3 м2 (будівля літ. А-1)
ця, вул. Миру, 11
ЄДРПОУ 05446893
Хмельницька обл., м. Шепетівка, Головне управління статистики Державна служба стаБудівля майстерні з гаражем площею 115,8 м2
вул. Героїв Небесної Сотні, 44-б у Хмельницькій області, код
тистики України
ЄДРПОУ 02362894
Хмельницька обл., м. Ізяслав,
Відділ житлово-комунального Ізяславська районна
Прибудоване приміщення акумуляторної № 13/230
вул. Військова, 13/230
господарства Ізяславської рай- державна адміністрація
загальною площею 37,6 м2. колишнього військового
містечка № 13
держадміністрації, код ЄДРПОУ
35643206
Хмельницька обл., м. Ізяслав,
Відділ житлово-комунального Ізяславська районна
Одноповерхова будівля КПП № 13/191 загальною пло2
вул. Військова, 13/191
господарства Ізяславської рай- державна адміністрація
щею 57,6 м колишнього військового містечка № 13
держадміністрації, код ЄДРПОУ
35643206
2
Відділ житлово-комунального Ізяславська районна
Будівля складу № 13/157 загальною площею 137 м ко- Хмельницька обл., м. Ізяслав,
лишнього військового містечка № 13
вул. Військова, 13/157
господарства Ізяславської рай- державна адміністрація
держадміністрації, код ЄДРПОУ
35643206
Група інвентарних об’єктів у складі: 30-тонна вагова; по- Хмельницька обл., Дунаєвецький
Відсутній
Регіональне відділення
жежне водоймище; шлакобетонна огорожа
р-н, смт Дунаївці, вул. Соборпо Хмельницькій області
ності, 4а
Гараж площею 17,6 м2

Група інвентарних об’єктів недіючої бази Грицівської
експлуатаційної дільниці, а саме: адмінбудинок літ. А,
1987 року введення в експлуатацію; майстерня літ. Б,
1983 року введення в експлуатацію; блок гаражів літ.
В, 1983 року введення в експлуатацію; адмінбудинок
літ. Г, 1983 року введення в експлуатацію; гараж автомобільний літ. Д, 1987 року введення в експлуатацію;
блок складів літ. Е, 1966 року введення в експлуатацію;
автозаправна станція літ. Ж, у складі якої: приміщення
оператора, підземні резервуари для збереження ПММ
в кількості 4 шт. (2 шт. по 5 м3 і 2 шт. по 10 м3) та розподільчі колонки в кількості 2 шт., 1987 року введення
Хмельницька обл., Шепетівський
в експлуатацію; сарай літ. З, 1987 року введення в
р-н, смт Гриців, вул. Суворова, 3
експлуатацію; склад паливно – мастильних матеріалів
літ. І, 1987 року введення в експлуатацію; благоустрій
(залізобетоні плити, якими частково викладені пішохідні доріжки та площадка ЕД), 1983 року введення в
експлуатацію; резервуар УСТ-36, 1984 року введення
в експлуатацію; резервуар, 1976 року введення в експлуатацію; каналізація, яка складається з підземних
комунікацій азбестоцементних труб протяжністю 62 м
п., та залізобетонного підземного збірного резервуара
ємністю 53 куб. м, 1984 року введення в експлуатацію;
труба відводу диму, 1987 року введення в експлуатацію; септик, 1987 року введення в експлуатацію
Гаражі з топочною, загальною площею 93,7 м2
Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Храновського, 12а

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
Шепетівське міжрайонне
Державне агентство вод- наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
управління водного господарних ресурсів України
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватиства, код ЄДРПОУ 04544085
зації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Головне управління статистики Державна служба стау Хмельницькій області, код
тистики України
ЄДРПОУ 02362894

Регіональне відділення по Черкаській області
20123, Черкаська обл., МаньківВідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Крачківка, вул. Мопо Черкаській області
лодіжна, 28
Приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною 19801, Черкаська обл., смт Дра- Головне управління статистики Державна служба стабів, вул. Центральна, 83а
у Черкаській області, код ЄД- тистики України
площею 495,5 м2; убиральня (літ. Б)
РПОУ 02357999
Черкаська державна сільсько- Національна академія
Частина будівлі побутового призначення для механізато- 20731, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Холоднянське,
господарська дослідна станція аграрних наук України
рів, (А-1), площею 73,1 м2
вул. Докучаєва, 33в
Національного наукового
центру «Інститут землеробства
Національної академії аграрних
наук України», код ЄДРПОУ
14198402
Будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна» у складі: 19715, Черкаська обл., ЗоЧеркаська обласна державна Черкаська обласна деросновна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; колотоніський р-н, с. Гельмязів,
адміністрація, код ЄДРПОУ
жавна адміністрація
тельня, Г; вбиральня, Д; гараж, Е; огорожа, І; каналізавул. Центральна, 6
00022668
ційні колодязі 2-8
Комплекс нежитлових будівель та споруд
20600, Черкаська обл, м. Шпола,
Фонд державного майна
вул. Соборна, 138
України
Нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2

Приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною площею 226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі

Черкаська обл., смт Лисянка,
вул. Гетьманський шлях, 20

Лисянська районна державна Лисянська районна
адміністрація Черкаської обдержавна адміністрація
ласті, (код ЄДРПОУ 04061240) Черкаської області

Гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею
35,3 м2

Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул. Гризла Семена, 12/15

Головне управління статистики Державна служба стау Черкаській області, код ЄД- тистики України
РПОУ 02357999

Будівля бару (літ. ж’ – 1) загальною площею 181,8 м2

Черкаська обл., Черкаський р-н,
с. Мошни, вул. Лісна, 6

ПрАТ «Дитячий оздоровчоРегіональне відділення
санаторний комплекс «НИВА», по Черкаській області
код ЄДРПОУ 21355747

Наказ Фонду від 11.07.2018 № 933 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
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Продовження

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або
Орган управління
зберігача, код ЄДРПОУ
ПрАТ «Дитячий оздоровчоРегіональне відділення
санаторний комплекс «НИВА», по Черкаській області
код ЄДРПОУ 21355747

Овочесховище (підвальне приміщення) (літ. В’ – 1) загальною площею 100,4 м2

Черкаська обл., Черкаський р-н,
с. Мошни, вул. Лісна, 6

Гараж (літ. Б) загальною площею 22,2 м2

Черкаська обл., м. Канів,
вул. Енергетиків, 30/2

Північний офіс Державної ау- Державна аудиторська
диторської служби України, код служба України
ЄДРПОУ 40479560

Гараж № 9 (літ. А-1) загальною площею 24,8 м2

Черкаська обл., смт Маньківка,
вул. Соборна, 2а

Північний офіс Державної ау- Державна аудиторська
диторської служби України, код служба України
ЄДРПОУ 40479560

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

Регіональне відділення по Чернівецькій області
Чернівецька обл., Герцаївський ТОВ «Джерело», код ЄДРПОУ Регіональне відділення
р-н, с. Хряцька, вул. Лісова, 42а 04329808
по Чернівецькій області
м. Чернівці, вул. Прутська, 10-А

Перебуває на позабалансово- Регіональне відділення
му рахунку ТОВ «Машзавод», по Чернівецькій області
код ЄДРПОУ 30045061

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.08.2018 № 1115 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 №
447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.08.2018 № 1115 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 №
447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

Зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: кабельна м. Чернівці, просп. НезалежПеребуває на позабалансовому Регіональне відділення
лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233 довжиною
ності, 106
рахунку ТДВ «Холодпродкон- по Чернівецькій області
430 м та кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до
тракт», код ЄДРПОУ 01553876
ТП-235 довжиною 350 м
Регіональне відділення по Чернігівській області
Нежитлова будівля (гараж) загальною площею 148,4 м2 Чернігівська обл., м. Бобровиця,
Відсутній
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
вул. Польова, 35
по Чернігівській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Нежитлова будівля площею 138,1 м2
Чернігівська обл., Прилуцький
ПАТ «Линовицький цукроком- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
р-н, смт Мала Дівиця, вул. Чер- бінат «Красний», код ЄДРПОУ по Чернігівській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають принігівська, 51
00372629
ватизації в 2018 році»
Нежитлова будівля (колишній дитячий садок) загальної
Чернігівська обл., Прилуцький
СТОВ «Линовицьке», код ЄД- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
2
площею 236,6 м з водопроводом
р-н, смт Линовиця, вул. І. Фран- РПОУ 00386152
по Чернігівській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прика, 23-а
ватизації в 2018 році»
2
Будівля майстерні загальною площею 252,3 м з майдан- Чернігівська обл., м. Ніжин,
Відсутній
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
чиком асфальтобетонним
вул. Шевченка, 174
по Чернігівській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Будівля операторної загальною площею 67,6 м2
Чернігівська обл., м. Ніжин,
Відсутній
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
вул. Шевченка, 174
по Чернігівській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
2
Нежитлова будівля (погріб) загальною площею 19,8 м
17620, Чернігівська обл., Варвин- ВАТ «Прилуцький ефіроолійРегіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
ський р-н, с. Журавка, вул. Наний комбінат, код ЄДРПОУ
по Чернігівській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прибережна, 2-а
00383662
ватизації в 2018 році»
Адміністративне приміщення літ. А-1 загальною площею Чернігівська обл., м. Семенівка, Північний офіс Держаудитслуж- Державна аудиторська Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
59,2 м2
вул. Червона площа, 94
би, код ЄДРПОУ 40479560
служба
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
2
Гараж загальною площею 22,1 м
Чернігівська обл., м. Семенівка, Північний офіс Держаудитслуж- Державна аудиторська Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до
вул. Червона площа, 94-а
би, код ЄДРПОУ 40479560
служба
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по м. Києву
Окреме майно – кран автомобільний (КС-4561) К-162
м. Київ, вул. Баренбойма, 8
Мостозагін № 103 ПАТ «Мосто- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
на базі шасі КрАЗ-257, державний № АА 84-16 ВМ, інв.
буд», код ЄДРПОУ 01386303
по м. Києву
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають при№1760
ватизації в 2018 році»
Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цим. Київ, вул. Академіка Кримсько- ПАТ «Науково-дослідний інсти- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
вільної оборони (корпус 23))
го, 27, літера Б
тут електромеханічних прила- по м. Києву
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають придів», код ЄДРПОУ 14309824
ватизації в 2018 році»
Нежитлові приміщення загальною площею 235,10 м2
м. Київ, вул. Велика ЖитомирДП «Укркомунобслугову ван- Міністерство регіоНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
2
2
(в підвалі – 90,20 м , на 1-му поверсі – 144,90 м ), що
ська, 9, літера Б
ня», код ЄДРПОУ 16466350
нального розвитку,
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приорендуються ТОВ «НІКАРТ»
будівництва та житлово- ватизації в 2018 році»
комунального господарства України
м. Київ, вул. Васильківська, 34, ПАТ «ТорговельноМіністерство енергетики Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі
2
літера Т
підприємницький центр», код та вугільної промисло- переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приїдальні загальною площею 1063,00 м
ЄДРПОУ 05414775
вості України
ватизації в 2018 році»
м. Київ, вул. Федора Максименка
Відсутній
Відсутній
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Об’єкт нерухомого майна: майновий комплекс – санапереліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приторій (недіючий) загальною площею 1061,90 м2, а саме: (Червонофлотська), 3
2
водолікарня (літера А) загальною площею 793,00 м ,
ватизації в 2018 році»
ізолятор (літера Б) загальною площею 158,30 м2, літній
павільйон (літера В) загальною площею 87,30 м2, майстерня (літера Г) загальною площею 13,50 м2, туалет
(літера Д) загальною площею 9,80 м2
Апарат Фонду
ДП «Управління справами Фон- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Нежитлові приміщення з № 1 по № 20 (групи приміщень м. Київ, вул. Павлівська, буд.
2
4–8
ду державного майна України»,
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають при№ 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 м
код ЄДРПОУ 39950170
ватизації в 2018 році»
Нежитлове приміщення загальною площею 608,0 м2
м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 – ДП «Управління справами Фон- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
8, приміщення 84
ду державного майна України»,
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прикод ЄДРПОУ 39950170
ватизації в 2018 році»
Майновий комплекс
м. Київ, просп. Перемоги, 150
Відсутній
Апарат Фонду
Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до
наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Будівлі та споруди пансіонату «Буковина» (реєстраційний Чернівецька обл., Глибоцький
Відсутній
Апарат Фонду
Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до
номер 81411187321)
р-н, с. Валя Кузьмина, вул. Озернаказу Фонду державного майна України від 27.03.2018
на, 13
№ 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»

________________

* Уповноважений орган управління, яким було запропоновано об’єкт на приватизацію.
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ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів
Назва об’єкта
Дитячий садок
Будинок правосуддя з гаражами
Пусковий комплекс міських
очисних споруд
Тракторний стан (у складі:
ремонтна майстерня літ. 3;
кузня літ. Й; склад літ. І)
Підстанція роторного комплексу
Базар

Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Вінницькій області
Вінницька обл., Немирівський
Департамент будівництва, містобудування Вінницька обласна державна адр-н, с. Нові Обиходи (с. Самта архітектури Вінницької облдержадміні- міністрація
чинці), вул. Мельника, 39а
страції, код ЄДРПОУ 39578073
Вінницька обл., м. Іллінці,
Департамент будівництва, містобудування Вінницька обласна державна адвул. Соборна, 32
та архітектури Вінницької облдержадміні- міністрація
страції, код ЄДРПОУ 39578073
м. Вінниця, вул. Тарногродського ВАТ «Вінницький підшипниковий завод»,
Державне агентство України з
код ЄДРПОУ 00232704
управління державними корпоративними правами та майном*
Вінницька обл., Літинський р-н,
Відсутній
Міністерство аграрної політики та
с. Петрик, пров. Центральний, б/н
продовольства України
Адреса об’єкта

Вінницька обл., Козятинський р-н,
смт Глухівці
Вінницька обл., Іллінецький р-н,
с. Білки, вул. Жовтнева, 2

Садиба № 11 у кварталі № 14 Вінницька обл., Немирівський
р-н, c. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 66
Садиба № 12 у кварталі № 14 Вінницька обл., Немирівський
р-н, с. Нові Обиходи (с. Самчинці), вул. Мельника, 64
Базар
Вінницька обл., Тульчинський
р-н., смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39 д

Водна станція
Будівництво (з реконструкцією чавунно-ливарного цеху)
База механізації АТЦ
База будівельно-монтажного
управління ДВО «Азот»
Житловий будинок № 4
Котедж № 2
Котедж № 3
Адміністративна будівля з відділенням зв’язку
Житловий будинок на 44
квартири
5-поверховий житловий будинок на 79 квартир
Відновлювально-оздоровчий
комплекс

4-поверховий 56-квартирний
житловий будинок
Лікувальний корпус профілакторію
Котельня з 6-ма котлами
Котельня
Цех забою молодняку
Пункт забою
Майонезний цех

Відсутній

Відсутній

Білківська сільська рада, код ЄДРПОУ
4330527

Регіональне відділення по Вінницькій області

Департамент будівництва, містобудування
та архітектури Вінницької облдержадміністрації, код ЄДРПОУ 39578073
Департамент будівництва, містобудування
та архітектури Вінницької облдержадміністрації, код ЄДРПОУ 39578073
СВАТ «Птахокомбінат Тульчинський», код
ЄДРПОУ 05413994

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

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Дніпропетровська обл.,
ДНВП «Цирконій», код ЄДРПОУ 25012091 Міністерство енергетики та вугіль- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перем. Кам’янське, вул. Морозова,100
ної промисловості України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Дніпропетровська обл.,
ВАТ «Дніпродзержинський механічний за- Регіональне відділення по Дніпро- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перем. Кам’янське, вул. Українська
вод», код ЄДРПОУ 1412360
петровській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Дніпропетровська обл.,
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код ЄДРПОУ 5761620 Регіональне відділення по Дніпро- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перем. Кам’янське, вул. Горобця,4в
петровській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Дніпропетровська обл.,
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код ЄДРПОУ 5761620 Регіональне відділення по Дніпро- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перем. Кам’янське, вул. Горобця, 24в
петровській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Дніпропетровська обл., м. Орджо- ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК», код ЄДРегіональне відділення по Дніпро- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перенікідзе, вул. Калініна
РПОУ 190928
петровській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Дніпропетровська обл., НовоПАТ «Губиниський цукровий завод», код
Регіональне відділення по Дніпро- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перемосковський р-н, смт.Губиниха-1, ЄДРПОУ 373155
петровській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
вул. Байкальська
в 2018 році»
Дніпропетровська обл., НовоПАТ «Губиниський цукровий завод», код
Регіональне відділення по Дніпро- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перемосковський р-н, смт.Губиниха-1, ЄДРПОУ 373155
петровській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
вул. Байкальська
в 2018 році»
Дніпропетровська обл., Нікополь- ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК», код ЄДРегіональне відділення по Дніпро- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переський р-н, с. Катеринівка
РПОУ 190928
петровській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Дніпропетровська обл.,
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Дніпро- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перем. Кам’янське, вул. Дружби на5393079
петровській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
родів, 39
в 2018 році»
Дніпропетровська обл., м. Верх- ПрАТ «Верхньодніпровський завод потужно- Регіональне відділення по Дніпро- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переньодніпровськ,
го радіобудування» (зберігач), код ЄДРПОУ петровській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
вул. С.Яцковського
14313961
в 2018 році»
м. Дніпро, площа Академіка СтаВідсутній
Регіональне відділення по Дніпро- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переродубова, 3
петровській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Регіональне відділення по Донецькій області
Донецька обл., м. Торецьк,
ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля», Міністерство енергетики та вугіль- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перевул. Маяковського, 39
код ЄДРПОУ 33839013
ної промисловості України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Донецька обл., Мар’їнський р-н, ДП «Селидіввугілля», код ЄДРПОУ 33426253 Міністерство енергетики та вугіль- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес. Зоряне, вул. Промислова
ної промисловості України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
зона, 10г
в 2018 році»
Донецька обл., Бахмутський р-н, ПАТ «Лисичанськнафтопродукт», код ЄДМіністерство енергетики та вугіль- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес-ще Спірне
РПОУ 03484062
ної промисловості України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Донецька обл., Нікольський (Во- СТОВ «Первомайська птахофабрика», код Регіональне відділення по Доне- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перелодарський) р-н, с. Тополине,
ЄДРПОУ 00851979
цькій області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
вул. Шкільна, буд. 26а
в 2018 році»
Донецька обл., Добропільський
Відсутній
Регіональне відділення по Доне- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перер-н, с. Маяк
цькій області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Донецька обл., Добропільський
Відсутній
Регіональне відділення по Доне- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перер-н, с. Маяк
цькій області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Донецька обл., Добропільський
Відсутній
Регіональне відділення по Доне- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перер-н, с. Маяк
цькій області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

>
5 вересня 2018 року

17

ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
Продовження

Назва балансоутримувача
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
або зберігача, код ЄДРПОУ
Пташник на 15 тис. бройлерів Донецька обл., Мангушський р-н, ДП «Маріупольський морський торговельс. Глибоке
ний порт», код ЄДРПОУ 112575501
Кінотеатр на 500 місць

Орган управління
Міністерство інфраструктури
України

Донецька обл., м. Покровськ
Відсутній
(м.Красноармійськ), м-н Шахтарський, 28а
Донецька обл., Мангушський р-н, Національний банк України, код ЄДРПОУ
с. Білосарайська Коса, вул. Без- 00032106
уха, 94а
Донецька обл., м. Маріуполь,
Відсутній
вул. Радіна М. В., 2

Регіональне відділення по Донецькій області

Тепла стоянка

Донецька обл., Бахмутський р-н,
с-ще Спірне, вул. Центральна, 4а

Відсутній

Регіональне відділення по Донецькій області

Майстерня РОБ

Донецька обл., Бахмутський р-н,
с-ще Спірне, вул. Центральна, 6а

Відсутній

Регіональне відділення по Донецькій області

Прибудований магазин до
75-квартирного житлового
будинку № 2

Донецька обл., Волноваський р-н,
смт Донське, вул. Кошового, 3б

Відсутній

Регіональне відділення по Донецькій області

Цегельний завод

Житомирська обл., Бердичівський
р-н, с. Терехове, вул. Огурцова, 38
Житомирська обл., Олевський
р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26а
Житомирська обл., Житомирський
р-н, с. Гадзинка, вул. Шевченка, 1

Готельний комплекс
Медсанчастина-поліклініка

Лазня
Клуб
Дільнича лікарня
Лазня на 10 місць
Дитячий садок
Дільнича лікарня на 25 ліжок
Квартальна котельня
Цех харчових концентратів
Банно-пральний комбінат

М’ясокомбінат
40-квартирний житловий
будинок
Ливневий колектор

Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33
Житомирська обл., Овруцький р-н,
с. Заріччя, вул. Поліська, 38
Житомирська обл., Коростенський
р-н, с. Охотівка, вул. Маяковського, 36
Житомирська обл., Ємільчинський
р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад,
133/М
Житомирська обл., Андрушівський
р-н, смт Червоне, вул. Перемоги, 14б
Житомирська обл., Андрушівський
р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32

Закарпатська обл., Мукачівський
р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, б/н
Закарпатська обл., Мукачівський
р-н, смт Кольчино, вул. Фрідяшівська
Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б

Житловий будинок № 14

Запорізька область, Вільнянський
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 88

Житловий будинок № 15

Запорізька область, Вільнянський
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 86

Житловий будинок № 13

Запорізька область, Вільнянський
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 90

Житловий будинок № 12

Запорізька область, Вільнянський
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 92

Житловий будинок № 11

Запорізька область, Вільнянський
р-н, с. Матвіївка, вул. Побєди, 94

72-квартирний житловий
будинок

Запорізька область, м. Оріхів,
вул. Лесі Українки (стара назва –
Рози Люксембург), 45б
Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6,
кв.1, кв.2
Запорізька обл., м. Енергодар,
пров. Таврійський, буд. 8

Малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. БД-13/1
(1 черга), БД-13/2 (1 черга)
Малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. БД-14/1
(1 черга)
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Національний банк України
Регіональне відділення по Донецькій області

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Регіональне відділення по Житомирській області
Відсутній
Регіональне відділення по Житомирській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по Жито- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перемирській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Міністерство аграрної політики та Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перепродовольства України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
ПАТ «Фірма «Житомирінвест»код», код ЄД- Регіональне відділення по Жито- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переРПОУ 01272640
мирській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по Жито- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перемирській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
СТОВ «Бондарівське», код ЄДРПОУ
Відсутній
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження пере03743486
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Відсутній
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Дочірнє підприємство «Пересувна механізо- Регіональне відділення по Жито- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перевана колона № 155 ВАТ «Житомирводбуд», мирській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
код ЄДРПОУ 1036804
в 2018 році»
ДП «Червоненський завод продовольчих
Міністерство аграрної політики та Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перетоварів», код ЄДРПОУ 00374663
продовольства України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по Жито- Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
мирській області
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по Закарпатській області
Відсутній
Відсутній
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Відсутній
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
ПАТ «Ужгородський Турбогаз», код ЄДРПОУ Регіональне відділення по Закар- Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
00153608
патській області
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по Запорізькій області
Відсутній
Регіональне відділення по Запо- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перерізькій області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по Запо- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перерізькій області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по Запо- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перерізькій області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по Запо- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перерізькій області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по Запо- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перерізькій області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по Запо- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перерізькій області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
ДП НАЕК «Енергоатом» код ЄДРПОУ
Міністерство енергетики та вугіль- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження пере24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС», код ної промисловості України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
ЄДРПОУ 19355964
в 2018 році»
ДП НАЕК «Енергоатом» код ЄДРПОУ
Міністерство енергетики та вугіль- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження пере24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС», код ної промисловості України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
ЄДРПОУ 19355965
в 2018 році»
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ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Продовження

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код ЄДРПОУ
ДП НАЕК «Енергоатом» код ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС», код
ЄДРПОУ 19355966
ДП НАЕК «Енергоатом» код ЄДРПОУ
24584661, в особі ВП «Запорізька АЕС», код
ЄДРПОУ 19355967

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
Орган управління
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Міністерство енергетики та вугіль- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переної промисловості України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Міністерство енергетики та вугіль- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переної промисловості України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Міністерство енергетики та вугіль- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переної промисловості України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Регіональне відділення по Запо- Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
різькій області
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар. БД-15/1
(1черга)
Гараж спілки ветеранів
Афганістану

Запорізька обл., м. Енергодар,
пров. Таврійський, буд. 10

Склад тари

Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Комунальна

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

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

Відсутній

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

Відсутній

Регіональне відділення по Запорізькій області

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

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

Відсутній

Регіональне відділення по Запорізькій області

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

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

Відсутній

Регіональне відділення по Запорізькій області

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Запорізька обл., Кам’янськоДніпровський р-н, с. Іванівка,
вул. Широка, 142

Відсутній

Відсутній

Запорізька обл., Приморський
р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева, 30

Відсутній

Відсутній

Незавершене будівництво
житлового будинку інв. № 1, у
складі: незавершене будівництво, літ. А; вхід в підвал, літ. Б.
Недобудована будівля корпусу № 71, літ. А; недобудований склад, літ. Б; недобудована трансформаторна підстанція, літ. В; недобудована
будівля, літ. Г; недобудований
навіс, літ. Д; паркан № 1
Недобудована їдальня, літ. Б

Запорізька обл., м. Енергодар,
вул. Комунальна, буд. 4

Запорізька обл., Вільнянський
р-н, м. Вільнянськ, вул. Софіївська, 7б

ТОВ «Науково-виробниче підприємство
«Ріст», код ЄДРПОУ 25221038 (зберігач)

Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Шкільна, 1

Відсутній

Регіональне відділення по Запорізькій області

Відсутній

Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Перепрофілювання лікуваль- Івано-Франківська обл., Тлумаць- Прикарпатський центр репродукції людини, Міністерство охорони здоров’я
но-оздоровчого центру під
кий р-н, с. Тарасівка, вул. Жукод ЄДРПОУ 19400512
України
ендокринологічний санаторій раки, 73
Регіональне відділення по Київській області
Будинок культури
Київська обл., Макарівський р-н, ВАТ «Кодрянський склозавод», код ЄДРПОУ Регіональне відділення по Київсмт Кодра
00480879
ській області
Дослідний завод

Київська обл., м. Бровари,
Промвузол

52-квартирний житловий
будинок

Київська обл., Васильківський
р-н, с. Плесецьке, вул. Васильківська, 159
18-квартирний житловий
Київська обл., Фастівський р-н,
будинок з прибудованим ма- смт Кожанка
газином «Кулінарія»
Одноквартирний житловий
Київська обл., Сквирський р-н,
будинок
с. Тхорівка, вул. 8-го Березня

Відсутній
ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», код
ЄДРПОУ 00857404
ВАТ «Кожанський цукровий завод», код ЄДРПОУ 00372471
ВАТ «Тхорівський», код ЄДРПОУ 3376929

Котельня

Київська обл., м. Сквира

Приватне підприємство «АГРО-Олімп 2006»,
код ЄДРПОУ 34398002

Будинок в саду

Київська обл., Іванківський р-н,
с. Оране

ВАТ «Оранський крохмальний завод», код
ЄДРПОУ 00383414

48-квартирний житловий
будинок

Київська обл., Бориспільський
ПАТ «Племінний завод «Бортничі», код ЄДр-н, с. Гора, на розі вулиць Пуш- РПОУ 00849634
кіна і Устинова
Київська обл., м. Буча, вул. Кірова
Відсутній

108-квартирний житловий
будинок
Станція підготовки води

Київська обл., м. Обухів вул. Київська, 127

Відсутній

100-квартирний житловий
будинок

Київська обл., Білоцерківський
р-н, смт Терезине, вул. Польова, 5
Київська обл., Вишгородський
р-н, смт Димер, вул. Соборна
(Леніна), 79-А
Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н,
с. Софіївська Борщагівка,
вул. Шевченка, 282

Відсутній

60-квартирний житловий
будинок
Садибний (індивідуальний)
житловий будинок

Відсутній
ВП «Управління справами» ДП НАЕК «Енергоатом»,
код ЄДРПОУ 26200529
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Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Міністерство енергетики та вугіль- Наказ Фонду від 20.04.2018 № 533 «Про внесення змін до наної промисловості України
казу Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447
«Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що
підлягають приватизації в 2018 році»
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Продовження

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

24-квартирний житловий
будинок

Київська обл., смт Згурівка,
вул. Українська, 7

1/2 котеджу Травневого
відліку

Київська обл., Згурівський р-н,
с. Майське, вул. П’ятихатська, 38

Житловий будинок № 6

Київська обл., Баришівський р-н,
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна

Житловий будинок № 7

Київська обл., Баришівський р-н,
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна

Житловий будинок № 8

Київська обл., Баришівський р-н,
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна

4-квартирний житловий буди- Київська обл., Баришівський р-н,
нок (поз. 4)
с. Недра, вул. Березанська, 3г
4-квартирний житловий буди- Київська обл., Баришівський р-н,
нок (поз. 5)
с. Недра, вул. Березанська, 3д
4-квартирний житловий буди- Київська обл., Баришівський р-н,
нок (поз. 6)
с. Недра, вул. Березанська, 3е
Школа

Київська обл., смт Володарка

60-квартирний житловий
будинок

Київська обл., Фастівський р-н,
с. Борова, вул. Миру

Середня школа

Київська обл., смт Ставище

Реконструкція бази ЧАЕС
«Комплект»

Київська обл., м. Славутич,
будбаза

База індустрії

Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, м. Мала Виска

108-квартирний житловий
будинок

Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 48

Головна насосна станція

Луганська обл., Кремінський р-н,
с. Варварівка, вул. Центральна, 1-А
Садибний житловий будинок Луганська обл., Старобільський
р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10
Садибний житловий будинок Луганська обл., Старобільський
р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11
Садибний житловий будинок Луганська обл., Старобільський
р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12
Садибний (індивідуальний)
Луганська обл., Білокуракинський
житловий будинок
р-н, с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/1
Терапевтичний корпус

Луганська обл., Кремінський р-н,
м. Кремінна, пров. І. І. Мечнікова, 12

Центральна заводська лабораторія

Львівська обл., м. Н. Розділ,
вул. Технологічна, 2б

Очисні споруди

Львівська обл., м. Н.Розділ,
вул. Гірнича, 27е

Гуртожиток готельного типу Львівська обл., Жовківський р-н,
на 110 місць з їдальнею на 75 смт Магерів, вул. Мартовича, 31
посадочних місць
Лікарня
Львівська обл., Жовківський р-н,
с. Гійче, вул. Молодіжна, 1а
Цех по виробництву рідкого
аміаку (будівля водопідготовки)
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Львівська обл., Миколаївський
район, с. Березина, вул. Промислова, 26

Назва балансоутримувача
або зберігача, код ЄДРПОУ
Київська обласна філія ВАТ «Укртелеком»,
код ЄДРПОУ 01184901

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
Орган управління
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Регіональне відділення по КиївФонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про заській області
твердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
ВАТ «Згурівський бурякорадгосп», код ЄД- Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
РПОУ 00385833
ській області
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
ській області
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
ській області
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
ській області
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
СВК «Полісся», код ЄДРПОУ 00846381
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
ській області
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
СВК «Полісся», код ЄДРПОУ 00846381
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
ській області
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
СВК «Полісся», код ЄДРПОУ 00846381
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
ській області
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
ській області
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по КиївНаказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
ській області
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Департамент регіонального розвитку та
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Київська обласна державна аджитлово-комунального господарства Київ- міністрація
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про заської обласної державної адміністрації, код
твердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
ЄДРПОУ 21467647
приватизації в 2018 році»
Державне спеціалізоване підприємДержавне агентство з управління Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
ство «Чорнобильська АЕС», код ЄДРПОУ
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про зазоною відчуження
14310862
твердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по Кіровоградській області
Маловисківський спиртзавод, код ЄДРПОУ Міністерство аграрної політики та Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження пере00374982
продовольства України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
ТОВ «Спеціальне конструкторськоРегіональне відділення по Кірово- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перетехнологічне бюро «Калькулятор», код
градській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
ЄДРПОУ 13752995
в 2018 році»
Регіональне відділення по Луганській області
Відсутній
Регіональне відділення по Луган- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по Луган- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по Луган- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по Луган- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
ПрАТ «Білокуракинський», код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Луган- Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про за00847363
ській області
твердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по Луган- Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про заській області
твердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по Львівській області
Роздільське ДГХП «Сірка», код ЄДРПОУ
Міністерство промислової політи- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження пере05792891
ки України*
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Роздільське ДГХП «Сірка», код ЄДРПОУ
Міністерство промислової політи- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження пере05792891
ки України*
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по Львів- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділення по Львів- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній
Регіональне відділенняпо Львів- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
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ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Продовження

Назва об’єкта
Цех по виробництву рідкого аміаку:

Назва балансоутримувача
або зберігача, код ЄДРПОУ
Відсутній

Адреса об’єкта
Львівська обл., м. Новий Розділ,
вул. Технологічна, 52;

• будівля складу каталізаторів і реагентів;
• насосна станція зворотного Львівська обл, Миколаївський
водопостачання, навіс
район, с. Березина, вул. Промислова, 28
База відпочинку на 20 місць Львівська обл., Дрогобицький р-н, Служба автомобільних доріг у Львівській
смт Східниця, вул. Зарічна, 1
області, код ЄДРПОУ 25253009
Розчинно-бетонний вузол

Орган управління
Регіональне відділення по Львівській області

Державне агентство автомобільних доріг України

Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Львівська, 87б

Відсутній

Регіональне відділення по Львівській області

Трансформаторна підстанція Львівська обл., Бродівський р-н,
за межами с. Лагодів, урочище
Шкільне,1

Відсутній

Регіональне відділення по Львівській області

Відсутній (об’єкт повернуто у державну
власність)

Регіональне відділення по Львівській області

Конференц-зал на 790 місць

м. Львів, вул. Стрийська, 35

Будівля АТС

м. Миколаїв, вул. Новобузька, 130

Школа

Рівненська обл., Сарненський р-н,
с. Ремчиці, вул. Поліська, 96а

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Регіональне відділення по Миколаївській області
Відсутній
Відсутній

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Автомобільна стоянка №2
Миколаївська обл, м. Южноукра- ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енер- Міністерство енергетики та вугіль- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переїнськ, вул. 300 річчя Костянтигоатом», код ЄДРПОУ 20915546
ної промисловості України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
нівки, 1-а
в 2018 році»
Газопровід високого тиску
Миколаївська обл., ПервомайУправління капітального будівництва
Миколаївська обласна державна Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про задля газифікації населених
ський район
Миколаївської облдержадміністрації, код
адміністрація
твердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
пунктів зони НЕС ПервомайЄДРПОУ 04013962
приватизації в 2018 році»
ського району
Регіональне відділення по Одеській області
Комплекс будівель та споруд Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Га- Одеський обласний центр зайнятості, код Міністерство соціальної політики Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переу складі:
гаріна, 26-а
ЄДРПОУ 35358018
України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
• адміністративнов 2018 році»
виробничий корпус;
• спортивно-оздоровчий
комплекс;
• підсобний корпус;
• склад (класи ГО);
• насосна станція;
• резервуар
Регіональне відділення по Полтавській області
Одноповерховий 4-кімнатний Полтавська обл., Полтавський
Полтавське тампонажне управління ВАТ
Міністерство енергетики та вугіль- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження пережитловий будинок з підсор-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15 «Укрнафта», код ЄДРПОУ 00143113
ної промисловості України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
бним господарським прив 2018 році»
міщенням
Регіональне відділення по Рівненській області
Лазня заг. пл. 266,4 м2
Рівненська обл., Дубровицький
Відсутній
Міністерство аграрної політики та Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перер-н, с. Велюнь, вул. Садова, 8а
продовольства України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Відсутній

Міністерство аграрної політики та Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перепродовольства України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Комплекс дорожнього сервісу м.Рівне, вул. Київська, 108

Служба автомобільних доріг у Рівненській
області, код ЄДРПОУ 25894919

Державне агентство автомобільних доріг України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Квартира № 1 в 4-кварРівненська обл., Костопільський
тирному будинку з господар- р-н, с. Базальтове, вул. Базальськими приміщеннями
тівська, 3

Служба автомобільних доріг у Рівненській
області, код ЄДРПОУ 25894919

Державне агентство автомобільних доріг України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Квартира № 2 в 4-кварРівненська обл., Костопільський
тирному будинку з господар- р-н, с. Базальтове, вул. Базальськими приміщеннями
тівська, 3

Служба автомобільних доріг у Рівненській
області, код ЄДРПОУ 25894919

Державне агентство автомобільних доріг України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Квартира № 3 в 4-кварРівненська обл., Костопільський
тирному будинку з господар- р-н, с. Базальтове, вул. Базальськими приміщеннями
тівська, 3

Служба автомобільних доріг у Рівненській
області, код ЄДРПОУ 25894919

Державне агентство автомобільних доріг України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Квартира № 4 в 4-кварРівненська обл., Костопільський
тирному будинку з господар- р-н, с. Базальтова, вул. Базальськими приміщеннями
тівська, 3

Служба автомобільних доріг у Рівненській
області, код ЄДРПОУ 25894919

Державне агентство автомобільних доріг України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Житловий будинок

Рівненська обл., Острозький р-н,
с. Оженин, вул. Заводська, 28

Відсутній

Регіональне відділення по Рівнен- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Житловий будинок

Рівненська обл., Рівненський р-н, ПАТ «Рівнесільмаш», код ЄДРПОУ 728380
смт Квасилів, вул. Молодіжна, 60

Регіональне відділення по Рівнен- Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про заській області
твердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Житловий будинок

Рівненська обл., Рівненський р-н, ПАТ «Рівнесільмаш», код ЄДРПОУ 728380
смт Квасилів, вул. Молодіжна, 62

Регіональне відділення по Рівнен- Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
ській області
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

>
5 вересня 2018 року

21

ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
Продовження

Назва об’єкта
105-квартирний житловий
будинок з вбудованим поштовим відділенням зв’язку
Одноквартирний житловий
будинок №1
24-квартирний житловий
будинок
Житловий будинок
Житловий будинок
Житловий будинок
Виробничий корпус
Адміністративно-побутовий
корпус
Заглиблений склад інвентарю
і обладнання
Очисні споруди Височанського заводу продтоварів
Металевий модуль
50-квартирний житловий будинок (ІІ черга)
Шестиповерхова адміністративна будівля з двоповерховою прибудовою
Житловий будинок
Житловий будинок
Корпус по виробництву побутових газових плит
Житловий будинок
Одноквартирний житловий
будинок № 1
Одноквартирний житловий
будинок № 2
Одноквартирний житловий
будинок № 3
Одноквартирний житловий
будинок № 4
Станція технічного обслуговування на 400 пожежних
автомобілів

90-квартирний житловий
будинок

Адреса об’єкта
Сумська обл., м.Шостка,
вул. Свемовська, 6-Г

Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Сумській області
ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реакти- Регіональне відділення по Сумвів», код ЄДРПОУ 05761264
ській області

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

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл., Сумський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження пересмт Низи, вул. 30 років Переській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
моги, 21
в 2018 році»
Сумська обл., м. Ромни, 3 пров. ВАТ «Роменське АТП 15948», код ЄДРПОУ Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переЧервоної, 57б
03118558
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл.,Роменський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл.,Роменський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл.,Роменський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл., м. Конотоп,
Відсутній
Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перевул. Сумська, 10 ж
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл., м. Конотоп,
Відсутній
Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перевул. Сумська, 10е
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл., м. Конотоп,
Відсутній
Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перевул. Сумська, 10д
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл., Охтирський р-н,
Відсутній
Міністерство аграрної політики та Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес. Веселий Гай, вул. Вишнева, 1/4
продовольства України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл., м. Конотоп,
Відсутній
Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перевул. Ярківська, 2
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл., м. Кролевець,
Відсутній
Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перевул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 24
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
м.Суми, вул. Березовий Гай, 9
Східне регіональне управління Державної
Східне регіональне управління
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переприкордонної служби України, код ЄДРПОУ Державної прикордонної служби ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
14321937
України
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переСумська обл., Роменський р-н,
ПрАТ «Нове життя» Чорнобильська програ- Сумська обласна державна адма, код ЄДРПОУ 13998980
міністрація
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
Малобубнівська сільська рада,
в 2018 році»
с. Бацмани, вул. Миру, 27а
Сумська обл., м. Буринь, пров.
Відсутній
Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переВознесенський, 6
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл., Ямпільський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження пересмт Свеса, вул. Заводська, 1,
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл., м. Лебедин,
Відсутній
Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перевул. Молодіжна, 22
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл., Буринський р-н,
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького», Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес. Дяківка, вул. Урожайна, 4
код ЄДРПОУ 00386790
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл., Буринський р-н,
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького», Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес. Дяківка, вул. Урожайна, 5
код ЄДРПОУ 00386790
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл., Буринський р-н,
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького», Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес. Дяківка, вул. Урожайна, 6
код ЄДРПОУ 00386790
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Сумська обл., Буринський р-н,
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького», Регіональне відділення по СумНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес. Дяківка, вул. Урожайна, 7
код ЄДРПОУ 00386790
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переДержавне агентство України
Сумська обл., м. Суми, вул. Ков- ПАТ «Сумське машинобудівне науковоліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
з управління державними
пака, 2
виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе»,
в 2018 році»
корпоративними правами
код ЄДРПОУ 05747991
та майном*
Регіональне відділення по Тернопільській області
Тернопільська обл., м. Монасти- Управління капітального будівництва Терно- Регіональне відділення по Терно- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перериська, вул. Сонячна, 26
пільської ОДА, код ЄДРПОУ 4014074
пільській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Тернопільська обл., м. Бережани, Управління капітального будівництва Терно- Тернопільська обласна державна Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про завул. Л. Українки, 33;
пільської обласної державної адміністрації, адміністрація
твердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
код ЄДРПОУ 02362374
приватизації в 2018 році»

Очисні споруди в м. Бережани у складі:
• адміністративно-побутовий
та виробничо-допоміжний
корпус з теплим переходом
(літ. «А»);
• споруда решіток (літ. «Б»);
• котельня (літ. «В»);
• хлораторна (літ. «Г»);
• блок фільтрів та
• піскові бункера (ІІІ);
Тернопільська обл., м. Бережани,
• будівля очисних споруд,
вул. Січових Стрільців, 73
підвал (літ. «А»);
• будівля очисних споруд
(літ. «Б»)
Одноквартирний житловий
будинок

22

Харківська обл., Барвінківський
р-н, с. Червона Балка, вул Молодіжна, 31

Регіональне відділення по Харківській області
Відсутній
Відсутній

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
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ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Продовження

Назва об’єкта
Одноквартирний житловий
будинок
Одноквартирний житловий
будинок
Медсанчастина
Громадсько-побутовий корпус
Їдальня з теплицею
Житловий будинок
Газорозподільний пункт
Побутовий комплекс до житлового будинку
32-квартирний житловий будинок з надбудовою
Пилорама

Дитячий центр відпочинку
Склад силосного типу
35-квартирний житловий
будинок

Прирельсова база
Лікеро-горілчаний завод
Магазин та оздоровчий центр
Солодове відділення
Контора з гаражем і котельнею
Школа-сад
Корпус № 1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм

Цех № 45 Черкаського заводу
телеграфної апаратури
Будинок для вчителів № 47
176-квартирний житловий
будинок
30-квартирний житловий будинок для малосімейних
Лазня
Торговий центр

Лазня

Назва балансоутримувача
або зберігача, код ЄДРПОУ
Відсутній

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
Адреса об’єкта
Орган управління
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Харківська обл., Барвінківський
Відсутній
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перер-н, с. Червона Балка, вул Моліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
лодіжна, 33
в 2018 році»
Харківська обл., Барвінківський
Відсутній
Відсутній
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перер-н, с. Червона Балка, вул Моліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
лодіжна, 35
в 2018 році»
м. Харків, Київський р-н, вул. РуВідсутній
Відсутній
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження передика, 8
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Харківська обл., Ізюмський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення по Харків- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес. Капитолівка, вул. Перемоги, 18
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Харківська обл., Харківський
ПАТ «Весотра-Харків», код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Харків- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перер-н, смт Пісочин, вул. Автомо05461326
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
більна, 8є
в 2018 році»
Харківська обл., Краснокутський
Відсутній
Регіональне відділення по Харків- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перер-н, с. Качалівка, вул. Червона, 1а
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Харківська обл., м. Люботин,
ВАТ «Люботинський хлібозавод», код ЄД- Регіональне відділення по Харків- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перевул. Деповська, 127
РПОУ 00381976
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
м. Харків, вул. Сергіївська, 8а
АТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», код ЄДРПОУ
Державне агентство України з
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження пере00213799
управління державними корпора- ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
тивними правами та майном*
в 2018 році»
Харківська обл., Балаклійський
Відсутній
Регіональне відділення по Харків- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перер-н, с. Пришиб, вул. 40 років
ській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
Перемоги, 11
в 2018 році»
Харківська обл., Золочівський р-н,
Відсутній
Відсутній
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес. Одноробівка, вул. Тіткова, 40
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Херсонська область, с. Нижній
ВП «Запорізька АЕС «ДП НАЕК «ЕнергоаМіністерство енергетики та вугіль- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переРогачик, вул. 40 років Перетом», код ЄДРПОУ 19355964
ної промисловості України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
моги, 88
в 2018 році»
Херсонська обл., Каховський р-н, ТДВ «Каховське хлібоприймальне підприРегіональне відділення в Херсон- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес. Заозерне
ємство», код ЄДРПОУ 00956619
ській області, Автономній Респу- ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
бліці Крим та м. Севастополі
в 2018 році»
Херсонська обл., м. Каховка,
Відсутній
Регіональне відділення в Херсон- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перевул. П. Морозова, 1б
ській області, Автономній Респу- ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
бліці Крим та м. Севастополі
в 2018 році»
Регіональне відділення по Хмельницькій області
Хмельницька обл., м. Кам’янець- Державне підприємство спиртової та ліке- Міністерство аграрної політики та Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переПодільський, вул. Маршала
ро- горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», продовольства України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
Харченка, 2а
код ЄДРПОУ 37199618
в 2018 році»
Хмельницька обл., м.Кам’янець- Державне підприємство спиртової та ліке- Міністерство аграрної політики та Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переПодільський, вул. Пархоменро- горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», продовольства України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
ка, 74 а
код ЄДРПОУ 37199618
в 2018 році»
Хмельницька обл., Кам’янецьДержавне підприємство спиртової та
Міністерство аграрної політики та Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переПодільський р-н, с. Довжок,
лікеро-горілчаної промисловості «УКРпродовольства України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
вул. Унявко, 1
СПИРТ», код ЄДРПОУ 37199618
в 2018 році»
Хмельницька обл., Кам’янецьДержавне підприємство спиртової та
Міністерство аграрної політики та Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переПодільський р-н, с. Довжок,
лікеро-горілчаної промисловості «УКРпродовольства України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
вул. Унявко, 1
СПИРТ», код ЄДРПОУ 37199618
в 2018 році»
Хмельницька обл., Хмельницький ДП «Хмельницьке лісомисливське госпоДержавне агентство лісових ре- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перер-н, с. Лісові Гринівці, вул. Лісо- дарство», код ЄДРПОУ 33285303
сурсів України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
ва, 46
в 2018 році»
Хмельницька обл., Кам’янецьСГК «Рункошівський», код ЄДРПОУ
Міністерство аграрної політики та Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переПодільський р-н, с. Рункошів,
21315883
продовольства України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
вул. Шевченка, 77
в 2018 році»
Олешинська сільська рада,
Відсутній
Регіональне відділення по Хмель- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переХмельницький р-н, Хмельницька
ницькій області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
область: -Комплекс будівль та
в 2018 році»
споруд № 6
Регіональне відділення по Черкаській області
м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 1
Відсутній
Регіональне відділення по ЧерНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перекаській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Черкаська обл., Золотоніський
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переВідсутній
Регіональне відділення по Черр-н, с. Привітне, вул. Централькаській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
на, 10
в 2018 році»
Черкаська обл, м. Сміла, вул. Б.
Відсутній
Регіональне відділення по ЧерНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переХмельницького, 64-а
каській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Черкаська обл., м. Кам’янка,
Відсутній
Регіональне відділення по ЧерНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перевул. Героїв Майдану, 10а
каській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Черкаська обл, Черкаський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення по ЧерНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес. Думанці, вул. Благовісна, 89а
каській області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення змін до наказу
Черкаська обл., Драбівський р-н, Публічне акціонерне товариство «Черкась- Регіональне відділення по ЧерФонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про зас. Рецюківщина, вул. Паркова, 3 кий», код ЄДРПОУ 05390017
каській області
твердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по Чернівецькій області
Чернівецька обл, Хотинський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення по Черні- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перес. Гордівці, вул. Мічуріна, 14
вецькій області
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
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Продовження

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Фельдшерсько-акушерський Чернівецька обл., Кіцманський
пункт
р-н., с. Борівці, вул. Головна, 77-а
Двоквартирний житловий
будинок

Назва балансоутримувача
або зберігача, код ЄДРПОУ
Відсутній

Орган управління
Регіональне відділення по Чернівецькій області

Чернівецька обл., Заставнівський
р-н, смт Кострижівка, пров. Буковинський, 2
Чернівецька обл., Новоселицький
р-н, с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6
Чернівецька обл., Новоселицький
р-н, с. Строїнці, вул. Кобилянська, 2а
Чернівецька обл., Хотинський р-н,
с. Анадоли,

Відсутній

Регіональне відділення по Чернівецькій області

Відсутній

Регіональне відділення по Чернівецькій області

Відсутній

Регіональне відділення по Чернівецькій області

Відсутній

Регіональне відділення по Чернівецькій області

Клуб

Чернівецька обл., Хотинський р-н,
с. Гордівці, вул. Сагайдачного, 7

Відсутній

Регіональне відділення по Чернівецькій області

Молочно-тваринницька
ферма на 200 голів великої
рогатої худоби

Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Новоолексіївка,
вул. Б. Хмельницького, 21-а

Відсутній

Міністерство аграрної політики
України

Лазня-пральня (на 20 місць)

Регіональне відділення по Чернігівській області
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Чернісмт Парафіївка, вул. Новозавод- 00372612
гівській області
ська, 10

12-квартирний житловий
будинок

Чернігівська обл., м. НовгородСіверський, вул. Залінійна, 21-А

Школа

Чернігівська область, Куликівський р-н, с. Авдіївка, вул. Шкільна, 1

Школа

Школа
Будівлі та споруди
Дитяча установа

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Відсутній

Міністерство аграрної політики
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Чернігівська обл., Носівський р-н,
с. Плоске, вул. Мірошника, 5а

Відсутній

Міністерство аграрної політики
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Прибудова до 108квартирного житлового будинку для роботи з дітьми

Чернігівська обл., Прилуцький
р-н, смт Ладан, вул. Заводська, 30

Відсутній

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Магазин «Універсам»

Чернігівська обл., Прилуцький
р-н, смт Ладан, вул. Миру, 19-А

Відсутній

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Цегельний завод

Чернігівська обл., м. Бахмач,
вул. Східна, 94

Відсутній

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Котельня зі встановленим об- Чернігівська обл., м.Чернігів,
ладнанням
вул. Інструментальна, 14а

Відсутній

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Цегельний завод

Чернігівська обл., смт Варва,
вул. Зарічна, 80

Відсутній

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Житловий будинок

Чернігівська обл., Городнянський ДП «Ковальовський спиртовий завод», код
р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 6а
ЄДРПОУ 00375349

Міністерство аграрної політики
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Житловий будинок

Чернігівська обл., Городнянський ДП «Ковальовський спиртовий завод», код
р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 9а
ЄДРПОУ 00375349

Міністерство аграрної політики
України

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Будівля культурноспортивного призначення

Чернігівська обл., Куликівський
СГВК «Колос»,
р-н, с. Грабівка, вул. Шкільна, 2а код ЄДРПОУ 30894176

Міністерство аграрної політики та Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження перепродовольства України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Клуб

Чернігівська обл., Талалаївський
р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16

Відсутній

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

2-а черга теплиці

Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Носівський шлях, 25

Відсутній

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Одноквартирний житловий
будинок з господарським
блоком

Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 8

Відсутній

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Одноквартирний житловий
будинок з господарським
блоком

Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 9

Відсутній

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Одноквартирний житловий
будинок з господарським
блоком

Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2

Відсутній

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Одноквартирний житловий
будинок з господарським
блоком

Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а

Відсутній

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Одноквартирний житловий
будинок з господарським
блоком

Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Павлівка, вул. Нова, 20

Відсутній

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
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ДП «Новгород-Сіверське ПМК-212»
ВАТ «Чернігівводбуд»,
код ЄДРПОУ 01037703
(в стадії припинення)

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
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ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Продовження

Назва об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Школа

Чернігівська область, смт Козелець, вул. Соборності, 70

Реабілітаційний центр

УКБ Чернігівської обласної державної адміністрації,
код ЄДРПОУ 04014246

Орган управління

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

Чернігівська обласна державна
адміністрація

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Ко- Ічнянська райдержадміністрація, код ЄДвалівка, 17а
РПОУ 04061895

Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

2-квартирний житловий
будинок

Чернігівська обл., м. Ічня,
вул. Єсеніна, 28

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Об’єкт незавершеного будівництва адміністративного
будинку

Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Бу- Ічнянська РДА
нівка, 2

Регіональне відділення по Чернігівській області

Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Кафе на 50 місць

м. Київ, вул. Сергія Лазо, 5б

Відсутній

Регіональне відділення по м. Києву
Відсутній

Регіональне відділення по м.
Києву

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Розширення виробничої бази м. Київ, бульвар А. ВернадськоДВП «Будремкомплект»
го, 36в

ДВП «Будремкомплект», код ЄДРПОУ
25285647

Регіональне відділення по м.
Києву

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

Спецгараж на 50 автомобілів м. Київ, вул. Охтирська, 5-17

відсутній

Регіональне відділення по
м. Києву

Наказ Фонду від 27.08.2018 № 1115 «Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Оздоровчий комплекс «Прикарпаття»

Апарат Фонду
Івано-Франківська обл., м. Яремче, Національний банк України, код ЄДРПОУ
Національний банк України
вул. Грушевського, 7
00032106

Шахта № 10 «Нововолинська» Волинська обл., Іваничівський
р-н, с. Поромів

___________________

Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»
ДП «Дирекція по будівництву об’єктів», код Міністерство енергетики та вугіль- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переЄДРПОУ 00179737
ної промисловості України
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2018 році»

* Орган управління, який пропонував об’кт на приватизацію.

ПЕРЕЛІК
об’єктів соціально-культурного призначення
Назва об’єкта, код ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або зберігача,
код ЄДРПОУ

Орган управління

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

Регіональне відділення по Вінницькій області
Вінницька обл., Жмеринка,
ТОВ «Альба-Трікс», код ЄДРПОУ
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
вул. Асмолова, 50
33553089
по Вінницькій області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Вінницька обл., Томашпільський ТОВ «Агрокомплекс « Зелена долина»,
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Лазня з обладнанням пл. 191,7 м2
р-н, смт Томашпіль, вул. Закод ЄДРПОУ 32721857
по Вінницькій області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
водська, 10а
приватизації в 2018 році»
Вінницька обл., м. МогилівПАТ «Могилів- Подільський консервний Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Їдальня з обладнанням пл. 355,12 м2
Подільський, вул. Дністровзавод», код ЄДРПОУ 00373965
по Вінницькій області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
ська, 60
приватизації в 2018 році»
Їдальня з обладнанням (частина приміщень в будівлі Вінницька обл., Вінницький р-н, Пултівецька сільська рада, код ЄДРПОУ Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
по Вінницькій області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
торговельного комплексу літ. А загальною площею с. Пултівці, вул. Революційна, 1а 04330332
приватизації в 2018 році»
448,9 м2, в т.ч.: на 1-му поверсі з №7-1 по №7-16;
№8-2, 8-3 площею 294,6 м2; підвальних приміщень
з №1-1 по № 1-3 площею 154,3 м2 та 12 одиниць
обладнання)
Медпункт з обладнанням
Вінницька обл., м. Немирів, Свя- ПрАТ «Немирів. АТП-10547», код ЄДРегіональне відділення Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення
тотроїцька, 48
РПОУ 05460924
по Вінницькій області змін до наказу Фонду державного майна України від
27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018
році»
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Ідальня
м. Дніпро, острів Файнберга, 11 Філія ПАТ «Судноплавна компаіня «УкРегіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
ррічфлот» «Дніпропетровський річковий по Дніпропетровській переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
порт», код ЄДРПОУ 24986218
області
приватизації в 2018 році»
Турбаза «Сосновий бор»
Дніпропетровська обл., НовоПАТ «Дніпропетровський трубний завод», Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
московський р-н, с. Орлівщина, код ЄДРПОУ 05393122
по Дніпропетровській переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
пров. Лісний, 8
області
приватизації в 2018 році»
Дитяча дача «Сосенка»
Дніпропетровська обл., НовоПАТ «Дніпропетровський трубний завод», Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
московський р-н, с. Орлівщина, код ЄДРПОУ 05393122
по Дніпропетровській переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
пров. Лісний, 8а
області
приватизації в 2018 році»
Санаторій-профілакторій
Дніпропетровська обл., Криво- ПАТ «Південний ГЗК», код ЄДРПОУ
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
різький р-н, с. Кудашево
191000
по Дніпропетровській переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
області
приватизації в 2018 році»
Шаховий клуб
50026, Дніпропетровська обл.,
Публічне акціонерне товариство «Півден- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
м. Кривий Ріг, площа Гірницької ний гірничо-збагачувальний комбінат», по Дніпропетровській переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
Слави, 4
код ЄДРПОУ 00191000
області
приватизації в 2018 році»
Сірководнева лікувальня літ. А-2 з підвалом загальною м. Дніпро, просп. Свободи, 2а
ПАТ «Євраз-Дніпропетровський металур- Регіональне відділення Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення
2
площею 1269,8 м , сходами літ. а, входом в підгійний завод», код ЄДРПОУ 05393056
по Дніпропетровській змін до наказу Фонду державного майна України від
вал літ. а’, кисневою літ. Б, ґанком літ. б, огорожею
області
27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів
№ 1,2,8,9, підпірними стінками № 3,5,6, сходами
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018
2
№ 4, мостінням літ. І загальною площею 153,0 м
році»
Їдальня з обладнанням пл. 312,0 м2
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ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
Продовження

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Назва балансоутримувача або зберігача,
Назва об’єкта, код ЄДРПОУ
Адреса об’єкта
Орган управління
до переліку об’єктів, що підлягають
код ЄДРПОУ
приватизації (назва, дата, номер)
Дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий)
Дніпропетровська обл., м. Кри- Публічне акціонерне товариство «Півден- Регіональне відділення Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення
вий Ріг, просп. Південний, 9
ний гірничо-збагачувальний комбінат», по Дніпропетровській змін до наказу Фонду державного майна України від
27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів
код ЄДРПОУ 00191000
області
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018
році»
Регіональне відділення по Донецькій області
Пансіонат «Блакитні озера»
Донецька обл., м. Лиман, с. Щу- ВАТ «Точмаш», код ЄДРПОУ 14300579 Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
рове, вул. Соборна, 20/1
по Донецькій області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
База відпочинку «Вертикаль»
Донецька обл., м. Лиман, с. Щу- ВАТ «Трест Донецькшахтопроходка», код Міністерство енергети- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
рове, вул. Соборна, 102
ЄДРПОУ 00180841
ки та вугільної промис- переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
ловості України
приватизації в 2018 році»
Клуб
Донецька обл., м. Торецьк,
ПрАТ «Курдюмівський завод кислотоРегіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
смт Курдюмівка, вул. Кератривких виробів», код ЄДРПОУ 00293545 по Донецькій області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
мічна, 2б
приватизації в 2018 році»
Пансіонат «Мебельщик»
Донецька обл., Мангушський р-н, ТОВ «АРП», код ЄДРПОУ 32397798
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
смт Ялта, вул. Нахімова, 45а
по Донецькій області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Єдиний майновий комплекс дитячого оздоровчого Донецька обл., м. Святогірськ,
Підприємство «Владислава» Всеукраїн- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
табору «Голубок»
вул. Івана Мазепи, 29
ської організації інвалідів «Союз оргапо Донецькій області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
нізацій інвалідів України», код ЄДРПОУ
приватизації в 2018 році»
31083925
Дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег»
Донецька обл., Мангушський р-н, ВАТ «Точмаш», код ЄДРПОУ 14300579
Регіональне відділення Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення
смт Ялта, вул. Курортна, 17
по Донецькій області змін до наказу Фонду державного майна України від
27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018
році»
Регіональне відділення по Житомирській області
Лазня
Житомирська обл., Лугинський ПСП «Красноставське», код ЄДРПОУ
Регіональне відділен- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
р-н, с. Красностав, вул. Цен5477244
ня по Житомирській
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
тральна, 31а
області
приватизації в 2018 році»
Їдальня
Житомирська обл., Олевський
СТОВ «Радовель», код ЄДРПОУ
Регіональне відділен- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
р-н, с. Радовель, вул. Миколи
05418780
ня по Житомирській
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
Хоречка, 21
області
приватизації в 2018 році»
Їдальня
Житомирська обл., Лугинський
ПСП «Красноставське», код ЄДРПОУ
Регіональне відділен- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
р-н, с. Красностав, вул. Цен5477244
ня по Житомирській
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
тральна, 47а
області
приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Єдиний майновий комплекс колишнього державного м. Івано-Франківськ,
Підприємство «ІНІН» Громадської орга- Міністерство соціаль- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
підприємства «ІНІН»
вул. В. Симоненка, 1
нізації «Всеукраїнська організація Союз ної політики України
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
осіб з інвалідністю України», код ЄДРПОУ
приватизації в 2018 році»
32604934
Об’єкт соціально-культурного призначення – комп- Івано-Франківська обл., Богород- ПАТ «Укрнафта», код ЄДРПОУ 00135390 Міністерство енергети- Наказ Фонду від 27.08.2018 № 1115 «Про внесення
чанський р-н, с. Підгір’я, «Жбир»
ки та вугільної промис- змін до наказу Фонду державного майна України від
лекс будівель і споруд профілакторію «Бистриця»
27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів
урочище, будинок 1
ловості України
у складі:
2
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018
• будівля цегляна, А загальною площею 2014,3 м ;
• трансформаторна підстанція, Б загальною плороці»
щею 43,4 м2;
• каналізаційна насосна, В загальною площею
69,3 м2;
• котельня, Г загальною площею 248,9 м2;
• огорожа, 1-5 загальною площею 223,5 м2;
• водонапірна башня, 6;
• резервуар пожежний до насосної станції, 7;
• резервуар пожежний до насосної станції,8;
• споруда водоприйомна для підземних джерел
Івано-Франківська обл., Богородпрофілакторію «Бистриця», А загальною площею чанський р-н, с. Підгір’я, Підго13,9 м2
ра Горішня урочище, будинок 1
Регіональне відділення по Київській області
База відпочинку «Дружба» з обладнанням у кількості Київська обл., Броварський р-н, ПрАТ «Броварський завод залізобетон- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.08.2018 № 1115 «Про внесення
змін до наказу Фонду державного майна України від
24 одиниці
с. Пухівка, вул. Набережна, 13
них конструкцій», код ЄДРПОУ 01273711 по Київській області
27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об'єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018
році»
Регіональне відділення по Львівській області
База відпочинку «Гребенів»
Львівська обл., Сколівський р-н, ПАТ «Автотранспортне підприємство
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
с. Гребенів
«Західводбуд», код ЄДРПОУ 1034998
по Львівській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по Миколаївській області
Майновий комплекс колишнього піонерського
Миколаївська обл., МиколаївПАТ «Радсад», код ЄДРПОУ 00413989
Регіональне відділен- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
табору
ський р-н, с. Радсад, вул. Миру,
ня по Миколаївській
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
1а
області
приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по Одеській області
Побутовий комплекс
Одеська обл., м. Рені, вул. 28
ПАТ «Одеснафтопродукт», код ЄДРПОУ Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
Червня, 282а
03482749
по Одеській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Медпункт
Одеська обл., м. Білгород-Дніст- ПАТ «Завод «Тіра», код ЄДРПОУ
Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
ровський, вул. Кишинівська, 32 01430950
по Одеській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Їдальня
Одеська обл., м. Ізмаїл, АероПАТ Ізмаїльський завод таропакувальРегіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
дромне шосе, 2-б
них виробів «Дунай-Пак», код ЄДРПОУ
по Одеській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
383716
приватизації в 2018 році»
База відпочинку «Дорожник»
Одеська обл., Татарбунарський ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код ЄДРПОУ Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
р-н, с. Приморське, курорт «Ра- 03449841
лення по Вінницькій
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
сєйка», вул. Радостная, 59
області
приватизації в 2018 році»
Спортивна база відпочинку «Портовик»
Одеська обл., Ізмаїльський р-н, Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація
Міністерство інфраНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
с. Озерне, вул. Польова, 19
морських портів України», код ЄДРПОУ структури України
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
38728402
приватизації в 2018 році»

26

5 вересня 2018 року

ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Продовження

Назва об’єкта, код ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача або зберігача,
код ЄДРПОУ

Орган управління

Южненська філія державного підприМіністерство інфраємства «Адміністрація морських портів структури України
України» (Адміністрація морського порту
«Южний»), код ЄДРПОУ 38728549

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 18.06.2018 № 810 «Про внесення
змін до наказу Фонду державного майна України від
27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018
році»

Санаторій-профілакторій «Портовик» (комплекс загальною площею 4301,4 м2)

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

Їдальня-магазин

Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське,
вул. Весняна, 13/2

ТОВ «Новомосковськ Агро», код ЄДРПОУ Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
33014041
по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Лазня

Полтавська обл., Глобинський
р-н, с. Степове, пров. Парковий, 13

ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», код
ЄДРПОУ 31059651

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Їдальня

Полтавська обл., Глобинський
р-н, с. Степове, вул. Шкільна, 4

ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», код
ЄДРПОУ 31059651

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
по Полтавській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Регіональне відділення по Полтавській області

Єдиний майновий комплекс державного підприємм. Полтава,
ства «Полтавський державний навчально-курсовий
пров. Носова Віктора, 2
комбінат агропромислового комплексу», код ЄДРПОУ
24567102

Міністерство аграрної Наказ Фонду від 20.04.2018 № 533 «Про внесення
політики та продоволь- змін до наказу Фонду державного майна України від
ства України
27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018
році»

Регіональне відділення по Сумській області
Дитячий оздоровчий табір

Сумська обл., Шосткинський р-н, ПрАТ «Шосткинський завод хімічних ре- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
с/р Собицька, «Малий бір» уро- активів», код ЄДРПОУ 05761264
по Сумській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
чище, квартал № 2 (б/н)
приватизації в 2018 році»

База відпочинку (58 об’єктів)

Сумська обл., Шосткинський р-н, ПрАТ «Шосткинський завод хімічних ре- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
с/р Собицька, «Малий бір» уро- активів», код ЄДРПОУ 05761264
по Сумській області
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
чище, квартал № 2 (б/н)
приватизації в 2018 році»

Їдальня

Харківська обл., Краснокутський р-н, селище Ковалівське,
вул. Скотар Віри, 10а

Відсутній

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
по Харківській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Їдальня з майном

Харківська обл., Харківський р-н,
с. Тернова, вул. Світла, 2в

Відсутній

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
по Харківській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Їдальня

Харківська обл., м. Куп’янськ,
вул. Ювілейна, 72

Відсутній

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
по Харківській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Лазне-пральний комбінат

Харківська обл., Краснокутський ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код ЄДр-н, с. Городнє, вул. Централь- РПОУ 00412406
на, 5

Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
по Харківській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»

Єдиний майновий комплекс бази відпочинку «Росінка»

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

Міністерство економіч- Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
ного розвитку і торгівлі переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
України
приватизації в 2018 році»

Регіональне відділення по Харківській області

ТОВ фірма «Інстрок ЛТД», код ЄДРПОУ
14082591

Регіональне відділення в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Недіючий літній кінотеатр «Текстильник»
Херсонська обл., м. Херсон,
ВАТ «Херсонський бавовняний комбіРегіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
селище Текстильне, вул. 1-ша
нат», код ЄДРПОУ 00306710
по Херсонській області, переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
Текстильна, 1а
Автономній Республиці приватизації в 2018 році»
Крим та м. Севастополі
Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення
Дитячий оздоровчий табір «Фрегат»
Херсонська обл., Білозерський Херсонська філія Державного підприМіністерство інфразмін до наказу Фонду державного майна України від
р-н, с. Кізомис
ємства «Адміністрація морських портів структури України
27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів
України»
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018
році»
Будівля профілакторію
м. Херсон, вул. Перекопська, 169 ВАТ «Херсонський консервний комбіРегіональне відділення Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення
нат» – ліквідовано
в Херсонській області, змін до наказу Фонду державного майна України від
АР Крим та м. Севас- 27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів
тополі
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018
році»
Регіональне відділення по Черкаській області
Лазня з обладнанням
Черкаська обл., м. Тальне,
ЗАТ «Тальнівський щебзавод», код ЄД- Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
вул. Кар’єрна, 1б
РПОУ 01375038
по Черкаській області переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Клуб з обладнанням
Черкаська обл., м. Тальне,
ЗАТ «Тальнівський щебзавод», код ЄД- Регіональне відділення Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення
вул. Кар’єрна 1а
РПОУ 01375038
по Черкаській області змін до наказу Фонду державного майна України від
27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018
році»
Медпункт з обладнанням
Черкаська обл., м. Тальне,
ЗАТ «Тальнівський щебзавод», код ЄД- Регіональне відділення Наказ Фонду від 18.05.2018 № 670 «Про внесення
вул. Кар’єрна, 23
РПОУ 01375038
по Черкаській області змін до наказу Фонду державного майна України від
27.03.2018 № 447 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018
році»
Регіональне відділення по Чернівецькій області
Їдальня на 330 місць
Чернівецька обл., м. Чернівці,
ТОВ «Машзавод», код ЄДРПОУ
Регіональне віддіНаказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
вул. Прутська, 16б
00217685
лення по Чернівецькій переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
області
приватизації в 2018 році»
Регіональне відділення по м. Києву
Сауна
м.Київ, вул. Академіка Білецько- Філія «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось», Регіональне відділення Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
го, 34, літера В
код ЄДРПОУ 33370274
по м. Києву
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році»
Апарат Фонду
Єдиний майновий комплекс державного
м. Київ, вул. Кирилівська, 160
Державний комітет
Наказ Фонду від 27.03.2018 № 447 «Про затвердження
спеціалізованого підприємства «Укртелефільм», код
телебачення і радіопереліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
ЄДРПОУ 35524710
мовлення України
приватизації в 2018 році»
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ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації окремого майна – приміщення їдальні
площею 308,8 м2, що не увійшло до статутного капіталу
ВАТ «Ямпільський консервний завод»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта приватизації: приміщення їдальні
площею 308,8 м2, що не увійшло до статутного капіталу
ВАТ «Ямпільський консервний завод».
Місцезнаходження об’єкта: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль,
вул. Сонячна, 6.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Агропереробник». Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00374025. Місцезнаходження та
контактні дані балансоутримувача: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль,
вул. Сонячна,6, контактна особа Бугрик Наталія Анатоліївна, в.о. голови
правління ПрАТ «Агропереробник», тел. +38097 830 46 59.
Відомості про об’єкт приватизації: приміщення їдальні площею
308,8 м2, 1970 року побудови, за призначенням не використовується,
не експлуатується, перебуває в задовільному стані. Право державної
власності не зареєстровано.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка окремо не виділена, розташована за адресою:
Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6. Інформація (кадастровий номер, площа, цільове призначення земельної ділянки, право власності,
наявність обтяжень на земельну ділянку) – відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05 жовтня 2018 року, година,
о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціон окремо у проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація приміщення їдальні площею 308,8 м2 здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432.
Покупець приміщення їдальні площею 308,8 м2 має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ для:
аукціону з умовами – 30262,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15131,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15131,00 грн;
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі
20%.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3026,20 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 1513,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1513,10 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Дата проведення аукціону – 05 жовтня 2018 року.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3200,00 грн у місячний
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
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Рахунок № 37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний
об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: –
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Бугрик Наталія Анатоліївна, в.о. голови правління ПрАТ «Агропереробник», тел. +38097 830 46 59.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/. Телефони для довідок
(0432) 67-27-46, тел./факс. (0432) 56-24-65.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 28.08.2018 № 1066.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR- P-2018-07-26-000230-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 302,62 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 151,31 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 151,31 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації, окремого майна – будівлі лазні загальною
площею 208,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Соколівський цукровий завод», розташованої
за адресою: 24635, Вінницька обл., Крижопільський р-н,
с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будівля лазні загальною
площею 208,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Соколівський цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта: 24635, Вінницька обл., Крижопільський
р-н, с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а.
Відомості про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансоутримувач відсутній.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля
лазні загальною площею 208,4 м2, 1982 року побудови, не експлуатується, за призначенням не використовується. Проводиться реєстрація
права державної власності.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка розташована за адресою: 24635, Вінницька
обл., Крижопільський р-н, с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а. Інформація
(кадастровий номер, площа, цільове призначення земельної ділянки,
право власності, наявність обтяжень на земельну ділянку) відсутня.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05 жовтня 2018 року, година о
котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16 .45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі лазні загальною площею 208,4 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод», розташованої за адресою: 24635, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а, здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець будівлі лазні загальною площею 208,4 м2, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод», розташованої за адресою: 24635, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а, має відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 33344,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 16672,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16672,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі
20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3334,40 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 1667,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1667,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації в сумі 3300,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: Одержувач: –
Адреса: –
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Рахунок:–
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, кім.
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) 56-24-65. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: головний спеціаліст відділу приватизації
державного майна Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46,
адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області від 28.08.2018 № 1067 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000228-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 333,44 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 166,72 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 166,72 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області
про проведення продажу на аукціоні об’єкта малої
приватизації, окремого майна – будівлі їдальні літ. «А»
загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ. «п/А»,
входом в підвал літ. «в/п», ґанками, розташованої
за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н,
с. Сніжна, вул. Шкільна, 4, що не увійшла до статутного
капіталу СВАТ ім. Першої Кінної армії та знаходиться
на зберіганні Сніжнянської сільської ради
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будівля їдальні літ. «А»
загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», входом в
підвал літ. «в/п», ґанками.
Місцезнаходження об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна, 4.
Відомості про зберігача: Сніжнянська сільська рада. Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ 04327790. Місцезнаходження та контактні дані
зберігача: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-он, с. Сніжна,
контактна особа: Коваль Борис Павлович, голова Сніжнянської сільської
ради, тел. (04346) 24130.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», входом в підвал літ.
«в/п», ґанками, 1984 року побудови, не експлуатується, за призначенням не використовується. Право державної власності зареєстровано
20.10.2016, номер запису 17055133.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка площею 0,3726 га, розташована за адресою:
22222, Вінницька обл., Погребищенський р-он, с. Сніжна, вул. Шкіль-
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на, 4, цільове призначення 03.08 для будівництва та обслуговування
об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, кадастровий номер 0523486200:03:001:0162. На частину земельної ділянки площею 0,0498 га встановлено обмеження у використанні
земельної ділянки – охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи. Право власності в Державному земельному кадастрі
не зареєстровано.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05 жовтня 2018 року, година о
котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 9.00 до 18.00 дня.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16 .45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація будівлі їдальні літ.»А» загальною площею 428,4 м2 з
підвалом літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками, розташованої
за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-он, с. Сніжна,
вул. Шкільна, 4, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ ім. Першої
Кінної армії та знаходиться на зберіганні Сніжнянської сільської ради,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець будівлі їдальні літ. «А» загальною площею 428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками, розташованої
за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна,
вул. Шкільна, 4, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ ім. Першої
Кінної армії та знаходиться на зберіганні Сніжнянської сільської ради,
має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 246330,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 123165,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 123165,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20%.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 24633,00 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 12316,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12316,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
ФДМУ по Вінницькій області витрати на проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок №37187006000498 (для перерахування реєстраційного
внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Вінницькій області
МФО 802015
Код ЄДРПОУ 13327990
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області
Рахунок № 37312072000391 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13327990
в іноземній валюті: Одержувач: –
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Адреса: –
Рахунок:–
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за
місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, кімн.
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) 56-24-65. Контактна
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення
можливості огляду об’єкта: головний спеціаліст відділу приватизації
державного майна Войтова Людмила Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46,
адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Вінницькій області від 28.08.2018 №1068 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення
об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000235-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 35 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 2463,30 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 1231,65 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1231,65 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлова
будівля зерноскладу літ. А-1, з ґанком літ. а загальною
площею 486,6 м2, розташована за адресою: Дніпропетровська
обл., Криворізький р-н, с. Садове (с. Леніна), вул. Центральна,
59Б
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
зерноскладу літ. А-1 з ґанком літ. а загальною площею
486,6 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Садове (с. Леніна), вул. Центральна, 59Б.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова нежитлова будівля зерноскладу літ. А-1 з ґанком літ. а загальною площею
486,6 м2. Фундамент – кам’яний, стіни – бутові, підлога бетонна. Підведено електропостачання.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1800
га, на якій розташований зерносклад, знаходиться в постійному користуванні Софіївського МУВГ та кадастрового номера не має.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Софіївське міжрайонне управління водного господарства (код ЄДРПОУ 05412233), знаходиться
за адресою: Дніпропетровська обл., смт Софіївка, вул. Меліоративна,
17а. Контактний телефон (05650) 2-88-55.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
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).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 01 жовтня 2018 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 – 10 358,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 5 179,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 5 179,00 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 – 1035,8 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 517,9 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 517,9 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
Дотримання в процесі експлуатації об’єкта вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства, а саме: здійснювати заходи
щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм відповідно до
нормативно-правових актів та чинного законодавства України.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
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 області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
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 області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
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-majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.
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 області, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 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
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організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Пилипенко Олена Вікторівна, тел. (056) 744-11-41,
адреса електронної 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 області від
28.08.2018 №12/01-110-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000130-2.
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.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного
із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 103,58 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 51,79 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 51,79 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 державної власності – виробнича
будівля літ. А-3 загальною площею 1 395,3 м2 з прибудовою
А’-2 та сходами літ. а, разом з 86 одиницями частково
розукомплектованого рухомого майна (обладнання),
що перебуває на балансі ТДВ «Каталізатор» (ліквідаційна
процедура) та розташований за адресою: Дніпропетровська
область, м. Кам’янське, вул. Горобця, 1, корп. 704
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: виробнича будівля
літ. А-3 загальною площею 1 395,3 м2 з прибудовою
А’-2 та сходами літ. а, разом з 86 одиницями частково
розукомплектованого рухомого майна (обладнання).
Місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Кам’янське,
вул. Горобця, 1, корп. 704.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою триповерхову цегляну
будівлю, яка має два входи з різних торців та пожежні залізні сходи до
кожного поверху будівлі. Будівля примикає до будівлі лабораторії. Рік
побудови – 1948. У деяких вікнах вибито скло. У деяких кімнатах частково відсутня підлога. Обладнання (86 одиниць) розукомплектоване та
розміщене на трьох поверхах будівлі. Об’єкт розташований на території
ПАТ «Дніпроазот».
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка (кадастровий
номер 1210400000030360052) у розмірі 0,0836 га, на якій розташована
виробнича будівля, перебуває в користуванні балансоутримувача ТДВ
«Каталізатор» на підставі державного акта на право постійного користування землею від 10.10.1997 серія 1-ДП004542 №339.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: ТДВ «Каталізатор» (код ЄДРПОУ 19090885), який знаходиться за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кам’янське, вул. Горобця, 1, корп. 704, контактний телефон
(067) 622-65-04.
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).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 01 жовтня 2018 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.
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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 – 230 380,15 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 115 190,08 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 115 190,08 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 – 23 038,02 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 11 519,01 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 11 519,01 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації
об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил по
утриманню об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та
законодавства України.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
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 області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
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 області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
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-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-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 області адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 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 області від
31.08.2018 №12/01-113-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000133-1.
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.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного
із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 2 303,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 151,90 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 1 151,90 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
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мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта державної власності – гараж
цегляний загальною площею 21,3 м2, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у
Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946)
та розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Апостолове, вул. Центральна (Леніна), 63
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: гараж цегляний
загальною площею 21,3 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Центральна (Леніна), 63.
Інформація про об’єкт: цегляний гараж літ. Б, фундамент – цегляний,
підлога – бетонна. Площа – 21,3 м2. Підведено електропостачання.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під
об’єкт не відводилась.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики
у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946), яке знаходиться
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3, контактний телефон
(056) 778-68-43.
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 (зі змінами), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 01 жовтня 2018 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 – 1,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 0,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 0,50 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 – 0,1 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 0,05 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 0,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
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 області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
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 області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
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-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-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 області адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 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 області від
31.08.2018 №12/01-112-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000067-1.
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.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного
із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 0,01 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 0,005 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 0,005 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 державної власності – будівля
гаражів літ. Ж-1 загальною площею 78,7 м2, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Дніпропетровській
області (код ЄДРПОУ 02359946) та розташований
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
просп. Героїв-підпільників (Дзержинського), 1ж
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: будівля гаражів
літ. Ж-1 загальною площею 78,7 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп.
Героїв-підпільників (Дзержинського), 1ж.
Інформація про об’єкт: цегляна будівля гаражів літ. Ж-1 загальною
площею 78,7 м2, складається з двох гаражів площею: 40,8 та 37,9 м2.
Рік побудови – 1971. Фундамент – кам’яний, підлога – бетонна. Право власності на об’єкт зареєстровано 23.05.2005 у складі комплексу
будівель.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,3364
га, на якій розташована будівля гаражів, перебуває в користуванні Криворізького міського відділу статистики на підставі державного акта на
право постійного користування землею від 05.04.1993 № 37.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики
у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 02359946), яке знаходиться
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3, контактний телефон
(056) 778-68-43.
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).
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До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 01 жовтня 2018 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 – 1,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 0,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 0,50 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 – 0,1 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 0,05 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 0,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
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 області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
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 області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
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-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-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 області адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 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 області від 31.08.2018 №12/01-111-РП «Про продаж на електронному
аукціоні».
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Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000097-1.
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.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного
із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 0,01 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 0,005 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 0,005 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 – Підстанція ПС –
35/10 кВ, що розташована за адресою: м. Дніпро,
просп. Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), 106А
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: Підстанція ПС –
35/10 кВ.
Місцезнаходження: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького (вул.
Героїв Сталінграда), 106А.
Інформація про об’єкт: будівля електропідстанції літ. У-2 загальною площею 510,7 м2 та 71 одиниця майна. На території, огородженій
залізобетонними плитами, розташовані шість трансформаторів, чотири масляних вимикачі, одна металева опора лінії електропередачі та
двоповерхова будівля електропідстанції літ. У-2. На першому поверсі
електропідстанції розташовані камери та комірки КСО – 272, на яких
зазначені назви підприємств, які отримують електричну енергію через
зазначену підстанцію. На другому поверсі розміщені щити блочні, щит
з 3 панелей, панелі захисту та сигналізації, роз’єднувачі РВЗ-16 та система обліку електроенергії ІІІСЕ-2.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт окремо не виділялась.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: термін дії
договору оренди від 28.04.2007 № 12/02-2882-ОД між регіональним
відділенням та ТОВ «Дніпропетровський завод кранів та засобів механізації «Дніпрокран» завершився. Наразі час проводиться процедура
повернення об’єкта з оренди.
Інформація про балансоутримувача: ТОВ «Дніпропетровський завод
кранів та засобів механізації «Дніпрокран» (код ЄДРПОУ 1412845) знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького (вул.
Героїв Сталінграда), 106А. Наразі час перебуває в процесі ліквідації.
Контактний телефон ліквідатора (066) 220-31-51.
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).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 28 вересня 2018 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 – 267 352,04 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 133 676,02 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 133 676,02 грн.
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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 – 26 735,20 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 13 367,6 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 13 367,6 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) надання послуг споживачам електроенергії, що генерує зазначена
підстанція, на договірній основі.
2) забезпечення збереження та утримання об’єкта цивільної оборони – захисної споруди цивільного захисту № 13041, що не увійшов до
статутного капіталу ВАТ «Дніпропетровський дослідний завод засобів
механізації» під час приватизації, в належному стані та укладення відповідного договору безоплатного зберігання на нього.
3) збереження не менше двох робочих місць та забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства.
4) дотримання в процесі експлуатації об’єкта вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства, а саме: здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати
дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм в порядку,
визначеному чинним законодавством України.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
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 області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
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 області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
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-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-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 області адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 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: Пилипенко Олена Вікторівна, тел. (056) 744-11-41,
адреса електронної 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 області від
28.08.2018 № 12/01-108-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000137-2.
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.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного
із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 2 673,52 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 336,76 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 1 336,76 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію єдиного майнового комплексу –
цех ректифікації колишнього структурного підрозділу
Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна
за адресою: вул. Коксохімічна, 1, м. Дніпро
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий
комплекс – цех ректифікації колишнього структурного
підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу
ім. Калініна.
Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – відсутній.
Середньооблікова чисельність працівників – 0.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому
числі експортної (за наявності): виробнича діяльність не здійснюється
з 2014 року.
Основні показники господарської діяльності за останні три роки та
за останній звітний період – відсутні.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою будівлю А літ. 2А-1 загальною площею з прибудовами та навісом – 1484,8 м2; червоний куток літ.
2Б-1 загальною площею з тамбуром та прибудовою – 46,8 м2; будівлю
майстерні літ. 2В-1 загальною площею з прибудовами – 189,1 м2; будівлю контори літ. 2Г-2 загальною площею з прибудовами – 162,8 м2;
будівлю насосної літ. 2Е-1 загальною площею – 75,2 м2; пакгауз навантаження літ. 2Ж-1 загальною площею – 138,4 м2; будівлю пропарників
літ. 2З-1 загальною площею – 45,4 м2; градирню літ. 2Є-1; сховища – 34
од.; туалет; навіс; автошлях літ. І – 1830,0 м2; мостіння літ. ІІ – 757,5 м2;
ємності емальовані – 2 од. та інше рухоме майно. Підведені необхідні
комунікації.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка (кадастровий номер 1210100000:08:617:0019) у розмірі 39,123 га, перебуває в
оренді балансоутримувача до 07.08.2032 на підставі договору оренди земельної ділянки з Дніпровською міською радою від 09.12.2002
та додаткової угоди від 18.12.2017 до договору оренди земельної
ділянки. Цільове призначення земельної ділянки – фактичне розміщення заводу.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: єдиний
майновий комплекс перебував в оренді у балансоутримувача згідно
з договором оренди від 01.06.2001 № 12/493-од, термін дії якого закінчився. Наразі час проводиться процедура повернення об’єкта з
оренди.
Інформація про балансоутримувача: Приватне акціонерне товариство «Дніпровський металургійний завод» (код ЄДРПОУ 05393056),
знаходиться за адресою: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3, контактний телефон (056) 794-83-01.
2. Інформація про аукціон.
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року №432.
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються
обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 28 вересня 2018 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.
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє
або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного
майнового комплексу (далі — дозвіл на концентрацію). Порядок подання
та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється
законодавством про захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без
урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 12 253 072,70 грн;
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продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6 126 536,35 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 6 126 536,35 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складається за результатами аукціону нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі
у розмірі 10% (десять відсотків) стартової ціни для кожного із
способів:
продаж на аукціоні з умовами – 1 225 307,27 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 612 653,64 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 612 653,64 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
створення не менше 10 робочих місць та забезпечення соціальних
гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного
законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуатації об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших
правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних
норм, передбачених законодавством України, забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження
та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних
внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
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 області
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок №37188500900001.
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО
805012.
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 області.
Код ЄДРПОУ 13467337.
Рахунок: №37313015014354.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
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-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-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 області адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 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 області від
28.08.2018 №12/01-109-РП «Про продаж на електронному аукціоні».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000165-2.
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.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1% стартової ціни для кожного
із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 122 530,73 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 61 265,36 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової
ціни – 61 265,36 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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ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – 4-поверховий 56-квартирний
житловий будинок за адресою: Донецька обл., м. Торецьк,
вул. Маяковського, 39, який обліковується на балансі
ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: 4-поверховий
56-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Маяковського, 39.
Найменування балансоутримувача: ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля» (код ЄДРПОУ 33839013).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 85200, Донецька обл., м. Торецьк, вул. Дружби, 19.
Тел. (+380 6247) 9-41-49; e-mail: du_po@ukr.net.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
Інформація про об’єкт: Роботи по будівництву житлового будинку
розпочаті у 1992 році, з 1995 року за відсутністю коштів припинені. Будівельна готовність на момент припинення становить 42 %. Станом на
01.01.1996 виконані такі роботи:
підземна частина (технічне підпілля);
улаштування фундаментів зі збірних залізобетонних плит та бетонних блоків стін підпілля;
перекриття підпілля залізобетонними панелями;
цегляна кладка внутрішніх та зовнішніх стін, а саме:
а) перша та друга блок-секції № 1,2 – 4 поверхи;
б) третя блок-секція – 2 поверхи;
в) четверта блок-секція – 1 поверх з частковою надбудівлею другого поверху;
г) позамайданчиковий водовід – 90 %.
Зовнішні та внутрішні майданчикові мережі відсутні.
Об’єкт перебуває у незадовільному стані: цегляна кладка верхніх поверхів за відсутністю покриття значно зруйнована; місцями фундамент
має сколки та тріщини; відсутність перемичок; руйнування цегляної
кладки перегородок тощо.
Технічна характеристика об’єкта:
площа ділянки – 0,2444 га;
площа забудови – 1104,19 м2;
будівельний об’єм (у тому числі підземна частина куб. м –
17093,32/2901,18).
Технічний паспорт на об’єкт не виготовлявся. Право власності не
зареєстровано.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: рішення виконавчого комітету
Дзержинської міської ради про виділення у 1988 році земельної ділянки під забудову житлового будинку відсутнє у зв’язку з тим, що
документи щодо виділення земельних ділянок включно до 1991 року
знаходяться в державному архіві Донецької області, який призупинив діяльність по використанню архівних документів з 08.12.2014 у
зв’язку з тим, що всі документи залишились у Донецьку на тимчасово
окупованій території.
2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 05.10.2018. 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-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-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 кожно-
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го 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 – 1 221 271,64 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% –
610 635,82 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 610 635,82 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 – 122 127,16 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 61 063,58
грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 61 063,58 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
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:
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 Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 17.00 в робочі дні за
місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька обл., м. Торецьк,
вул. Маяковського, 39. Телефон: (+380 6247) 9-41-49 .
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області, 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: Попова Оксана Вікторівна, тел. (057) 70003-14, адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
протокол № 2 від 29.08.2018 засідання аукціонної комісії для продажу
об’єкта малої приватизації.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000025-2.
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 – 12 212,72 грн;
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 6106,36 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 6106,36 грн.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – лікувальний корпус
профілакторію за адресою: Донецька обл., Мар’їнський
р-н, с. Зоряне, вул. Промислова зона, 10г, що обліковується
на балансі ДП «Селидіввугілля» (код ЄДРПОУ 33426253)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: лікувальний корпус
профілакторію.
Місцезнаходження: Донецька обл., Мар’їнський р-н, с. Зоряне,
вул. Промислова зона, 10г.
Найменування балансоутримувача: ДП «Селидіввугілля» (код ЄДРПОУ 33426253).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 85400, Донецька обл., м. Селидове, вул. К. Маркса, 41 . Контактні дані: тел.: (+380
6237) 2-32-49; (+380 6237) 2-37-92 e-mail: gpselug11@ukr.net.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
Інформація про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва загальною
площею 619,3 м2, відсоток зносу – 36 %, відсоток будівельної готовності – 56 %. Площа забудови становить 0,1211 га, довжина будівлі – 46,4
м, ширина – 15м, висота – 6,5м. Виконані такі види будівельних робіт:
фундаменти з з/б блоків; стіни цегляні; перекриття зборні з/б плити;
покрівля шиферна; штукатурка стін 90 %; бетонна підготовка підлоги.
Стан – незадовільний. Будівля двоповерхова. Будівництво, було розпочато у березні 1991 року, припинено у вересні 1997 року. Право власності на об’єкт не зареєстровано.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвоювався,
встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось. Документи, які посвідчують право власності або користування на земельну ділянку, відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 05.10.2018. 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 без умов – 610732,82 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% –
305366,41 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 305366,41 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 – 61073,28 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% –
30536,64 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 30536,64 грн.
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Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
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:
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 Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 17.00 в робочі дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька обл.,
Мар’їнський р-н, с. Зоряне, вул. Промислова зона, 10г. Телефон:
(+380 6237) 2-32-49.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області, 61057, Україна Харківська обл.,
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: Росік Олена Сергіївна, тел. (057) 700-0314, адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
протокол № 2 від 29.08.2018 засідання аукціонної комісії для продажу
об’єкта малої приватизації.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000028-2.
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 – 6107,33 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3053,66 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3053,66 грн.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Донецькій області про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного
комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного
харчування» (код ЄДРПОУ 20314278)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий
комплекс державного комерційного торгового
підприємства «Комбінат шкільного харчування».
Місцезнаходження та контактні дані: Донецька обл., м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, буд. 58. Контактні дані: e-mail: kshp58@ukr.net.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 20314278.
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ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких
розташований об’єкт:
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.07.2018 –
5 осіб.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 56.29 Постачання
інших готових страв.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції
за 2017 рік – 630,5 тис. грн; на 01.07.2018 – 309,0 тис. грн.
Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо):
1) частина нежитлової будівлі загальною площею 1545,9 м2 за адресою: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний,
буд. 58, функціональне використання: технічний стан незадовільний,
використовується під службові приміщення державного комерційного
торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування»; Інформація
про земельну ділянку: земельна ділянка площею 1425 м2 (витяг № 265
від 24.02.2009), на якій розташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвоювався, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось. Документи, які посвідчують право власності або
користування на земельну ділянку, відсутні; інформація про державну
реєстрацію: свідоцтво про право власності від 27.05.2004, зареєстровано 02.06.2004;
2) нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 332,9 м2, частина
нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною площею 38,0 м2, за адресою:
Донецька обл., м. Мирноград, вул. Курська, 19; функціональне використання: нежитлова будівля літ. «Б-1» в аварійному стані, не використовується; частина нежитлової будівлі літ. «В-1» в задовільному стані,
не використовується; Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 1138 (витяг № 266 від 24.02.2009), на якій розташовано
об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвоювався, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось. Документи, які
посвідчують право власності або користування на земельну ділянку,
відсутні; інформація про державну реєстрацію: свідоцтво про право
власності від 23.06.2004, зареєстровано 24.06.2004 реєстраційний
номер 6341909.
Основні показники господарської діяльності
за останні три роки та останній звітний період:
Актив

Звітний період
2015 рік 2016 рік 2017 рік 31.07.2018

Необоротні активи, тис. грн

254,5

242,8

237,7

234,8

Оборотні активи, тис. грн

1,4

8,5

4,3

0,1

Витрати майбутніх періодів, тис. грн

–

–

–

–

Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн

–

–

–

–

255,9

251,3

242,0

234,9

115,1

122,5

123,9

123,9

–

–

–

–

Баланс, тис. грн
Пасив
Власний капітал, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів,
тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс, тис. грн
Рентабельність діяльності підприємства, %

–

–

–

–

140,8

128,8

118,1

111

–

–

–

–

255,9

251,3

242,0

234,9

0

0

0,9

0

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про
сплату екологічних зборів та платежів тощо: відсутні.
2. Інформація про аукціон.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 05.10.2018. 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
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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 – 242000,0 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% – 121000,0 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 121000,0 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:
аукціону з умовами – 24200,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12100,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12100,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
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:
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 Донецькій області
Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного
внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18
МФО 851011
Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13511245
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області
Рахунок № 25200052100411 (євро)
Рахунок № 25206052100460 (долари)
Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2а
МФО 351533
Код ЄДРПОУ 13511245
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 17.00 в робочі дні
за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька обл., м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, буд. 58, вул. Курська, 19 .
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Донецькій області, 61057, Україна Харківська обл.,
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: Дитко Людмила Вікторівна, тел. (057) 70003-14, адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта:
протокол № 1 від 29.08.2018 засідання аукціонної комісії для продажу
об’єкта малої приватизації.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000028-2.
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
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 2420,0 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1210,0 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1210,0 грн.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – недобудованого житлового будинку, літ. А,
що розташований за адресою: Запорізька обл.,
Кам’янсько-Дніпровський р-н, с. Іванівка, вул. Широка, 142,
поверненого за рішенням суду у державну власність
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Об’єкт незавершеного будівництва – недобудований
житловий будинок, літ. А, що розташований за адресою:
Запорізька обл., Кам’янсько-Дніпровський р-н, с. Іванівка,
вул. Широка, 142, повернений за рішенням суду у державну
власність.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
Об’єкт розташований на окраїні села Іванівка. Відстань до районного
центру – 30 км. Знаходиться поряд з Каховським водосховищем, до найближчого великого населеного пункту м. Енергодар – 9 км. Консервація
об’єкта не проводилась. Орієнтовний розмір земельної ділянки 0,15 га.
Земельно-кадастрова документація не виготовлялась.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 02 жовтня 2018
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; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта, розташованого за адресою: Запорізька обл.,
Кам’янсько-Дніпровський р-н, с. Іванівка, вул. Широка, 142, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 30 874,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15 437,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15 437,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 087,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 543,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 543,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта у розмірі 5 500,00 грн протягом 30
днів з дня укладення договору купівлі-продажу;
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
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внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами
(в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001,
Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження Об’єкта: Запорізька обл., Кам’янсько-Дніпровський
р-н, с. Іванівка, вул. Широка, 142.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, тел. 061 2260775.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова Ліна Миколаївна, 0612260776, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області від 29.08.2018 № 665;
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000054-3.
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:
аукціону з умовами – 308,74 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 154,37 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 154,37 грн.
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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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна – окремо
розташованих споруд виробничого призначення, у складі:
склад та столярська майстерня, літ. Б; склад ПММ, літ. Д; гараж
№ 1, літ. К-2; гараж № 2, літ. К-2; архів № 3 другого поверху,
літ К-2; склад ПММ, літ. Л; прохідна, літ. Н; зварювальний цех,
літ. В; навіс, літ. П; склад, літ. Г; зварювальний цех, літ. З; склад,
літ. М; склад, літ. О; навіс, літ. Р; ворота № 1, 3, 4; хвіртка № 2;
паркани № 5, 6, 7, 8; майданчик під склад № 9; майданчик
тельфера № 10; замощення І, що розташовані за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Окремо розта шовані споруди виробничого призначення,
у складі: склад та столярська майстерня, літ. Б; склад
ПММ, літ. Д; гараж № 1, літ. К-2; гараж № 2, літ. К-2; архів
№ 3 другого поверху, літ К-2; склад ПММ, літ. Л; прохідна,
літ. Н; зварювальний цех, літ. В; навіс, літ. П; склад, літ. Г;
зварювальний цех, літ. З; склад, літ. М; склад, літ. О; навіс, літ.
Р; ворота № 1, 3, 4; хвіртка № 2; паркани № 5, 6, 7, 8; майданчик
під склад № 9; майданчик тельфера № 10; замощення І, що
розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Експресівська,
28 (далі – Об’єкт), які у процесі приватизації не увійшли до
статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд», код ЄДРПОУ 01239559
(припинено 26.09.2007).
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
об’єкт розташований у промисловій зоні Заводського району м. Запоріжжя, на огородженій території, що охороняється. Знос близько
35%. Рік побудови окремо розташованих споруд виробничого призначення – 1970.
Кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:02:022:0138,
площею 0,3976 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, обтяження прав на земельну
ділянку відсутні, право власності оформлено за Державою Україна в
особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області.
Кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:02:022:0139,
площею 0,3788 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, обтяження прав на земельну
ділянку відсутні, право власності оформлено за Державою Україна в
особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Запорізькій області.
Частина майна перебуває в оренді за договорами оренди, укладеними регіональним відділенням.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 01 жовтня 2018
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; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта, розташованого за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Експресівська, 28, 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, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта, розташованого за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Експресівська, 28, має відповідати вимогам, передбаченим стат-
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тею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Cтартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 575 730,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 787 865,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 787 865,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 157 573,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 78 786,50 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 78 786,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу Об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки Об’єкта у розмірі 18 000,00 грн
протягом 30 днів з дня укладення 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:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами
(в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001,
Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, тел. 2260775.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова Ліна Миколаївна, 0612260776, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області від 29.08.2018 № 664;
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000134-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 15 757,30 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 878,65 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 878,65 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – 72-квартирного житлового будинку, що
розташований за адресою: Запорізька область, м. Оріхів,
вул. Лесі Українки (Рози Люксембург), 45б, поверненого
за рішенням суду у державну власність
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Об’єкт незавершеного будівництва – 72-квартирний
житловий будинок, що розташований за адресою:
Запорізька область, м. Оріхів, вул. Лесі Українки (стара
назва – Рози Люксембург), 45б, повернений за рішенням
суду у державну власність.
Дані про будівлю та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
Об’єкт розташований в периферійній зоні міста Оріхів, у житловому
мікрорайоні на відстані 30 метрів від автодороги з асфальтовим покриттям. Рівень будівельної готовності – 8 %. Консервація об’єкта не
проводилась. Орієнтовна площа земельної ділянки , на якій розташований об’єкт, становить1,0300 га. Земельно-кадастрова документація
не виготовлялась.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
Дата та час проведення аукціону з умовами: 03 жовтня 2018
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; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Лесі Українки (Рози Люксембург), 45б, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 561 972,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 280 986,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 280 986,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 56 197,20 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 28 098,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 28 098,60 грн.
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Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта у розмірі 6 900,00 грн протягом 30
днів з дня укладення 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:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами
(в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001,
Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00
за місцем знаходження об’єкта: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Лесі
Українки (Рози Люксембург), 45б.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, тел. 061 2260775.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова Ліна Миколаївна, 0612260776, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації:
наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області від 30.08.2018 № 678.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000057-3.
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;
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Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 5 619,72 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 809,86 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 809,86 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Запорізькій області про приватизацію на електронному
аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого майна
за адресою: м. Запоріжжя, пл. Запорізька, 9
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Окреме майно, у складі: прохідна інв. № 10100975, літ. А, 5,8 м2;
вагова інв. № 10034658, літ. Б, 6,0 м2; склад інв. № 10101453,
літ. В, 12,6 м2; відкритий склад для піску та щебеню інв.
№ 10201376, літ. Г; склад пропану – бутану інв. № 10100967,
літ. Д; насосна станція буд/бази інв. № 10100965, літ. Е,
21,8 м2; будівля управління та їдальні інв. № 10100972, літ.
Ж, 239,8 м2; будівля механічної майстерні інв. № 10100968,
літ. З, 411,4 м2; склад ацетелену інв. № 10100966, літ. И,
51,7 м2; будівля майстерні та складу «ЕМО» інв. № 10100970,
літ. К, 756,7 м 2; навіс інв. № 10201732, літ. Л; заправна
станція інв. № 10201369, літ. М; будівля арматурного цеху інв.
№ 10100971, літ. Н, 1138,7 м2; будівля столярної майстерні
інв. № 10100973, літ. О, 64,6 м2; навіс інв. № 10201734, літ. П.;
будівля по виробництву монтажних елементів інв. № 10100969,
літ. Р, 514,3 м2; будівля складу 5, 5а, лабораторно-будівельної
бази інв. № 10100964, літ. Т, 1197,2 м2; навіс інв. № 10201733,
літ. С; загальний санвузол інв. № 10100974, літ. У; ворота
інв. № 10201370, № 1; паркан інв. № 10201372, № 2;
бетонний вузол інв. № 10201375, № 3; канал для мийки і
змазування машин інв. № 10201374, № 4; яма для вапна інв.
№ 10201364, № 5; опалювальна система інв. № 10300808,
№ 6; протипожежний резервуар інв. № 10201368, № 7; ваги
підлогові інв. № 10634655, № 8; автошляхи інв. № 10201371,
I; бетонні майданчики інв. № 10201366, II; трансформаторна
підстанція інв. № 10402108, № 9; паркан № 10; цистерна для
води інв. № 10201367, № 11; підкранові колії інв. № 10201365,
№ 12; протипожежний резервуар інв. № 10201373, № 13;
водопровід будівельний (труба діаметр 60*4 – 629м, труба
діаметр 48*3,5 – 330м, труба діаметр 34*3,5 – 155м,
труба діаметр 42*4 – 40м, труба діаметр 28*3 – 225м), інв.
№ 10300807; зливна каналізація (складається з 7-ми окремих
ліній – 180м, виконана з азбоцементних труб діаметром 150,
з’єднаних муфтами та резиновими кільцями, розмежувальна
оглядовими колодязями та дощеприймальниками), інв.
№ 10300806; фекальна мережа: труба азбоцементна діаметр
150 – 292 м, труба азбоцементна діаметр 200 – 120 м, інв.
№ 10300805; гідратна мережа: труба діаметр 114*6 -195м,
труба діаметр 114*6 – 345 м, труба діаметр 83*4 – 40 м,
труба діаметр 60*4 – 70 м, інв. № 10300804; технологічна
каналізація: труба азбоцементна діаметр 150 – 60 м, труба
азбоцементна діаметр 200 – 135 м, труба азбоцементна
діаметр 300 – 60 м, інв. № 10300803; зовнішня розводка
електричних мереж: кабель АВВГ 4*10-280м, АВВГ 3*25+16 –
400 м, АВВГ 3*50+25 – 95 м, АВВГ 3*70+35 – 365 м, АВВГ
3*95+50 – 90 м, АВВГ 3*120+70 – 710 м, АВВГ 27*2,5 – 110 м,
АВВГ 5*2,5 -120м, труба азбоцементна діаметр 100 – 170 м,
інв. № 10300802; зовнішнє освітлення: кабель АВВГ 4*25 – 820
м; труба азбоцементна діаметр 150 – 40 м, інв. № 10300801,
розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Запорізька, 9.
Майно у процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу
ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»
(правонаступник – ПАТ «Запорізький металургійний комбінат
«Запоріжсталь», код ЄДРПОУ 00191230), та обліковується на
його балансі.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт:
об’єкт, розташований в Дніпровському районі м. Запоріжжя, біля
р. Дніпро на огородженій території, що охороняється. Рік побудови –
1997;
об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею
3,8 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Функціональне використання: тимчасове розміщення виробничої
бази.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.
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Дата та час проведення аукціону з умовами: 08 жовтня 2018
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; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу
з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл.
Запорізька, 9, 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 432, із змінами.
Покупець об’єкта, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Запорізька, 9, має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Cтартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 3 876 780,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 938 390,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 938 390,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 387 678,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 193 839,00 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 193 839,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
На остаточну ціну продажу Об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу: покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення на проведення оцінки Об’єкта у розмірі 50 000,00 грн
протягом 30 днів з дня укладення 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:
Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється
за такими реквізитами (в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37189005004385
Банк одержувача: Головне управління Державної казначейської
служби України у Запорізькій області
МФО 813015
Код ЄДРПОУ 20495280
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами
(в національній валюті):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Рахунок № 37311049000444
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 20495280
в іноземній валюті (USD):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області
Адреса: вул. Перемоги, буд. 50, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69001
Рахунок № 25206055700755
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: пл. Інженерна, 1, м. Запоріжжя, Запорізька область,
69065
МФО 313399
Код ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: The Regional Department of the State Property Fund of Ukraine
in Zaporizka Oblast
Company address: 50, Peremohy Street, Zaporizhzhia, 69001,
Ukraine
The bank account of the company: 25206055700755
Name of the bank: JSC CB «PRIVATBANK»
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT Code: PBANUA2X
IBAN Code: UA393133990000025206055700755
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York, USA
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank: CHASUS33
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2 .
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за
місцем знаходження об’єкта: м. Запоріжжя, пл. Запорізька, 9.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50, тел. 2260775.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова Ліна Миколаївна, 0612260776, reform1_23@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації:
наказ РВ ФДМУ від 23.08.2018 № 654;
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000157-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 (двадцять п’ять) днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 38 767,80 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни – 19 383,90 грн.
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 19 383,90 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про приватизацію окремого майна –
автомобіля ЗІЛ-131 МТО-АТМ 1, реєстраційний номер АІ 4519
ВХ, шасі № 887574, двигун № 567737, із запчастинами та
матеріалами
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Повне найменування об’єкта: автомобіль ЗІЛ-131
МТО-АТМ 1, реєстраційний номер АІ 4519 ВХ,
шасі № 887574, двигун № 567737, із запчастинами
та матеріалами.
Місцезнаходження: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, 33.
Інформація про балансоутримувача: ВАТ «Обухівське автотранспортне підприємство 13238» (код ЄДРПОУ 05538796; правонаступник
ПрАТ «Обухівське автотранспортне підприємство 13238»).
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон зі зниженням стартової
ціни.
Дата та час проведення аукціону: 01.10.2018.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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.
Приватизація окремого майна – автомобіля ЗІЛ-131 МТО-АТМ 1,
реєстраційний номер АІ 4519 ВХ, шасі № 887574, двигун № 567737, із
запчастинами та матеріалами здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
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зації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону із зниженням стартової ціни – 71 315,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 71 315,38 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 131,59 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 131,59 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Київській області витрати на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта малої приватизації
з метою визначення його стартової ціни у розмірі 2 950,00 грн у 10денний строк з дати укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Рахунок № 37187003001567
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Київській області
МФО 821018
Код ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Рахунок № 37315077016365
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місцезнаходженням об’єкта: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, 33.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській області.
Адреса: 03039, Голосіївський проспект, 50, м. Київ, Україна.
Адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, 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 області від 30.07.2018 № 693.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000075-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціон із зниженням стартової ціни – 713,15 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 713,15 грн.
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
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використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про приватизацію окремого майна –
частини нежитлової будівлі літ. А – групи приміщень № 15,
№ 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Повне найменування об’єкта: частина нежитлової будівлі
літ. А – група приміщень № 15, № 16 загальною площею
142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна).
Місцезнаходження об’єкта: 08300, вул. Київський шлях, 10, м. Бориспіль, Київська обл., Україна.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої
площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди.
Рішенням господарського суду м. Києва від 27.02.2017 справа
№ 910/279/17 договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 1256 від 04.11.2011, розірвано.
Ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області
від 02.03.2018 прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі
№ 752/27534/17 за позов Регіонального відділення ФДМУ по Київській
області до фізичної особи – підприємця про стягнення заборгованості
з орендної плати та повернення державного майна.
На даний час триває розгляд справи.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон зі зниженням стартової
ціни.
Дата та час проведення аукціону: 01.10.2018.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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.
Приватизація окремого майна – частини нежитлової будівлі літ. А –
групи приміщень № 15, № 16 загальною площею 142,0 м2, ґанок, ґанок
(сауна) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець даного об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону із зниженням стартової ціни – 687 700,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 687 700,50 грн.
На кінцеву ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону із зниженням стартової ціни – 68 770,05 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 68 770,05 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Київській області витрати на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта малої приватизації
з метою визначення його стартової ціни у розмірі 4100,00 грн у 10денний строк з дати укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного
внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
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Рахунок № 37187003001567
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Київській області
МФО 821018
Код ЄДРПОУ 19028107
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Рахунок № 37315077016365
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 19028107
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45 за місцезнаходженням: 08300, вул. Київський шлях, 10, м. Бориспіль, Київська
обл., Україна.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській області.
Адреса: 03039, Голосіївський проспект, 50, м. Київ, Україна.
Адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, 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 області від 30.07.2018 № 695.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000070-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціон із зниженням стартової ціни – 6 877,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 877,00 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій
розміром 25,00 % статутного капіталу Приватного акціонерного
товариства «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Повне найменування товариства: Приватне акціонерне
товариство «Бориспільське підприємство
«Сортнасіннєовоч» (далі – ПрАТ «Бориспільське
підприємство «Сортнасіннєовоч»).
Місцезнаходження товариства: 08300, Київська обл., м. Бориспіль,
вул. Завокзальна, 5.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 04685271.
Розмір статутного капіталу товариства: 4 064 151,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 4064152 штук, що
становить 25,0% статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 30.06.2018 –
3 особи.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 01.64 – оброблення
насіння для відтворення.
Основна номенклатура – оброблення насіння для відтворення.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
товариство, умови їх використання. Об’єкти нерухомого майна (будівлі,
споруди, нежитлові приміщення тощо):
у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості
відсутні;
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у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні;
у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні;
у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна відомості відсутні.
Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч»
за останні три роки та останній звітний період

1229,7

1296,2

1802,9

За I півріччя
2018 р.
1087,1

392,3

340,9

391,8

324,6

1648,7
-0,089
4675,4
3026,7

1684,0
0,0
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3026,4

1682,7
-0,055
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-1,1

0,0

-0,1
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За 2015 р.
Обсяг реалізації продукції,
тис. грн
Дебіторська заборгованість,
тис. грн
Кредиторська , тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу,
тис. грн
Величина чистого прибутку,
тис. грн

За 2016 р.

За 2017 р.

Фінансово-господарський стан ПрАТ «Бориспільське
підприємство «Сортнасіннєовоч»
№
з/п

Назва показника

1 Середньооблікова чисельність працівників, чол.
2 Первісна вартість основних фондів,
тис. грн
3 Залишкова вартість основних фондів, тис. грн
4 Знос основних фондів, %
5 Чистий прибуток, тис. грн
6 Прострочена заборгованість з виплати заробітної плати, тис. грн
7 Прострочена заборгованість перед
бюджетом, тис. грн
8 Прострочена заборгованість із страхування, тис. грн

Значення показника
За 2015 р.

За 2016 р.

За 2017

7

7

3

I півріччя
2018 р.
3

6499,8

6642,0

6721,1

6721,1

2608,9

2715,9

2747,4

2747,4

59,86
-1,1
6,6

59,11
0,0
1,7

59,12
-0,1
0,0

59,12
-0,6
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про
сплату екологічних зборів та платежів: немає.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон зі зниженням стартової
ціни.
Дата та час проведення аукціону: 01.10.2018.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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.
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч» у кількості 4064152 штук акцій, що становить
25% статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч» має відповідати вимогам, передбаченим
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє
або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання
(далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про
надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про
захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону зі зниженням стартової ціни – 508 019,00 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 508 019,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону зі зниженням стартової ціни – 50 801,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 50 801,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Код ЄДРПОУ 19028107
Рахунок № 37187003001567 (для перерахування реєстраційного
внеску)
МФО 821018;
Банк ГУ ДКСУ у Київській області
Рахунок № 37315077016365 (для перерахування гарантійного внеску)
МФО 820172;
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.45
за місцезнаходженням об’єкта: 08300, Київська область, м. Бориспіль,
вул. Завокзальна, 5.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Козинець Олег Васильович – керівник, тел. (04595)7-24-74.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській області, 03039, м. Київ,
просп. Голосіївський, 50,е-mail:kyiv_region@spfu.gov.ua, телефон (044)
200-25-31.
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 області від 30.07.2018 № 689.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000142-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціон із зниженням стартової ціни – 5 080,19 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 080,19 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій
розміром 25,00 % статутного капіталу Приватного
акціонерного товариства «Племзавод «Колос»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Повне найменування товариства: Приватне акціонерне
товариство «Племзавод «Колос»
(далі – ПрАТ «Племзавод «Колос»)
Місцезнаходження товариства: 08471, Київська обл., ПереяславХмельницький район, с. Ульянівка.
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Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00846369.
Розмір статутного капіталу товариства: 2 237 289,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 2237288 штук, що
становить 25,0% статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників: станом на 01.01.2018 –
1 особа.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД – 01.11 – вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних
культур.
Основна номенклатура – вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
товариство, умови їх використання. Об’єкти нерухомого майна (будівлі,
споруди, нежитлові приміщення тощо):
у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості
відсутні;
у Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні;
у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні;
До Єдиного державного реєстру заборон відчуження
об’єктів нерухомого майна щодо ПрАТ «Племзавод «Колос»
внесено записи:
Тип обтяження

арешт (архівний запис)

Зареєстровано

16.08.2004 11:06:21 за № 1239483 реєстратором:
Переяслав-Хмельницька районна державна нотаріальна контора,
08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Оболонна,
2В, (04567) 7-15-50

Підстава обтяження

постанова, АА 667174, 26.02.2004,
Переяслав-Хмельницька державна виконавча служба

Об’єкт обтяження

невизначене майно, все майно, Київська обл.
Переяслав-Хмельницький р-н с. Ульянівка

Власник

ВАТ «Племзавод «Колос», Код: 00846369, Київська обл. ПереяславХмельницький р-н с. Ульянівка

Додаткові дані

Архівний номер: 7159239КІЕУ205, Архівна дата: 25.05.2004,
Дата виникнення: 17.05.2004, № реєстра: 254747-2106,
внутр. № 7С013 АЗ А26Р53 А2Е2859

Тип обтяження

арешт нерухомого майна

Реєстраційний номер 8760980
обтяження
Зареєстровано

29.05.2009 14:51:18 за № 8760980 реєстратором: Київська обласна
філія державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства
юстиції України, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81 літ. А,
(044) 206-71-18, 206-71-62

Підстава обтяження

постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони
на його відчуження, АА 336747, 15.05.2009, ВДВС ПереяславХмельницького МРУЮ

Об’єкт обтяження

невизначене майно, все нерухоме майно

Власник

ВАТ «Племзавод «Колос», Код: 00846369, Київська обл. Переяслав –
Хмельницький р-н с. Ульянівка, вул. Радянська, 27

Заявник

Відділ державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції, Код: 34856291, 08400, Київська обл.,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Альтицька, 2

Тип обтяження
арешт нерухомого майна
Реєстраційний номер 11404598
обтяження
Зареєстровано:
19.07.2011 18:16:45 за № 11404598 реєстратором: Київська обласна філія державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81 літ. А, (044)
206-71-18, 206-71-62
Підстава обтяження постанова про арешт майна боржника, б/н, 19.07.2011, ВДВС
Переяслав-Хмельницького МРУЮ
Об’єкт обтяження
невизначене майно, все майно в межах суми боргу
Власник
ВАТ «Племзавод Колос», Код: 00846369, Київська область,
Переяслав-Хмельницький район, с. Ульянівка
Заявник
Відділ державної виконавчої служби Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції, Код: 34856291, 08400, Київська обл.,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Альтицька, 2

Основні показники господарської діяльності
ПрАТ «Племзавод «Колос» за останні три роки
За 2015 р.

За 2016 р.

За 2017 р.

0,0

245,0

56,0

Дебіторська заборгованість, тис. грн

578,0

187,0

72,0

Кредиторська , тис. грн

2999,0

3071,0

3105,0

-

-447,8

-1105,6

Рентабельність, %
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За 2016 р.

Вартість активів, тис. грн

3613,0

2588,0

1892,0

Вартість власного капіталу, тис. грн

614,0

-483,0

-1213,0

Величина чистого прибутку, тис. грн

За 2017 р.

-54,0

-1097,0

-619,0

Фінансово-господарський стан ПрАТ «Племзавод «Колос»
№
з/п

За 2015 р. За 2016 р. За 2017 р.

1 Середньооблікова чисельність працівників, чол.

1

1

1

2 Первісна вартість основних фондів, тис. грн

9077,0

8274,0

7485,0

3 Залишкова вартість основних фондів, тис. грн

2676,0

2049,0

1451,0

4 Знос основних фондів, %

-70,5

-75,2

-80,61

5 Чистий прибуток, тис. грн

-54,0

-1097,0

-619,0

6 Прострочена заборгованість з виплати заробітної
плати, тис. грн

51,0

0,0

0,0

7 Прострочена заборгованість перед бюджетом,
тис. грн

181,0

296,0

244,0

0,0

0,0

1,0

8 Прострочена заборгованість із
страхування, тис. грн

Реєстраційний номер 1239483
обтяження

Обсяг реалізації продукції, тис. грн

Продовження таблиці

За 2015 р.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про
сплату екологічних зборів та платежів: немає.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон зі зниженням стартової
ціни.
Дата та час проведення аукціону: 01.10. 2018.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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.
Приватизація державного пакета акцій ПрАТ «Племзавод «Колос»
у кількості 2237288 штук акцій, що становить 25% статутного капіталу
товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець державного пакета акцій ПрАТ «Племзавод «Колос» має
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє
або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання
(далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про
надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про
захист економічної конкуренції.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону із зниженням стартової ціни – 279 661,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 279 661,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону із зниженням стартової ціни – 27 966,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 27 966,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Код ЄДРПОУ 19028107
Рахунок № 37187003001567 (для перерахування реєстраційного
внеску)
МФО 821018;
Банк ГУ ДКСУ у Київській області
Рахунок № 37315077016365 (для перерахування гарантійного внеску)
МФО 820172;
Банк Державна казначейська служба України, м.Київ
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області
Адреса: 03039, проспект Голосіївський, 50, м. Київ, Україна
Рахунок: 25201000000006.840
Банк одержувача: АБ «Укргазбанк»
Адреса: 03087, вул. Єреванська, 1, м. Київ, Україна
МФО 320478
Код за ЄДРПОУ: 23697280
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/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.45
за місцезнаходженням об’єкта: 08471, Київська обл., ПереяславХмельницький район, с.Ульянівка.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Малюх Наталія Євгенівна тел. 044
585-30-05.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській області, 03039, м. Київ,
проспект Голосіївський, 50, е-mail:kyiv_region@spfu.gov.ua, телефон
(044) 200-25-31.
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 області від 30.07.2018 № 690.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000144-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціон із зниженням стартової ціни – 2 796,61 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 796,61 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Кіровоградській області про проведення
продажу на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої
приватизації – окремого майна – крана баштового КБ-309,
інв. № 031623, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098
(28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1),
що перебуває на балансі Приватного акціонерного
товариства «Науково-виробниче об’єднання «Етал»
(код ЄДРПОУ 05814256)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – кран баштовий КБ-309, інв. № 031623,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Наукововиробниче об’єднання «Етал», код ЄДРПОУ 05814256, адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, телефон: (05235)
7 20 87.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран знаходиться
у розібраному стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана розкомплектовані, кабелі та трубопроводи
зруйновані, електрообладнання відсутнє, шафи керування не придатні
для ремонту, сталеві канати не придатні для подальшої експлуатації,
противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива відповідно до вимог
безпеки проведення робіт.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
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Дата та час проведення аукціону: 02 жовтня 2018 року, час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично
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 об’єкта малої приватизації – окремого майна – крана баштового КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ098 (Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1),
що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче об’єднання «Етал», здійснюється відповідно до
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – крана баштового КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098 (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська,
1), що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче об’єднання «Етал», має відповідати вимогам,
встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 159 885,00 грн (без урахування податку на додану вартість);
аукціону із зниженням стартової ціни – 79 942,50 грн (без урахування
податку на додану вартість);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 79 942,50 грн (без урахування
податку на додану вартість).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 15 988,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7 994,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7 994,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 1 600,00 грн (одна
тисяча шістсот гривень 00 копійок) в місячний строк з дати укладання
договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Ігнатенко Валерій Тимофійович, голова правління, тел. (05235)72087.
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Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; адреса
веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html; час роботи
організатора аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця з
8.00 до 16.00; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Кіровоградській області від 27.08.2018
№ 527.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000038-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 598,85 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 799,42 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 799,42 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Кіровоградській області про проведення продажу на
електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
об’єкта незавершеного будівництва – 108-квартирного
житлового будинку за адресою: Кіровоградська область,
м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 48, що перебуває
на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю
«Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
«Калькулятор» (код ЄДРПОУ 13752995)
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – 108-квартирний
житловий будинок.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 48.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Калькулятор», код
ЄДРПОУ 13752995, адреса: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул.
Обсерваторна, 3Г, телефон: (05236) 2-25-55.
Відомості про об’єкт: на будівельному майданчику знаходиться недобудований підвал житлового будинку з бетонних блоків площею 905,1 м2
та бетонні приямки площею 5,3 м2. Будівництво розпочато у 1994 році і
припинено у 1995 році. Рівень будівельної готовності об’єкта – 4%. Площа земельної ділянки, виділена під будівництво, становить 4409,2 м2;
цільове призначення: 02.-02. для колективного житлового будівництва.
Форма власності – державна. Кадастровий номер не присвоювався.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 09 жовтня 2018 року, час
проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
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 об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 108-квартирного житлового будинку за адресою:
Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 48,
що перебуває на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю
«Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Калькулятор» (код
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ЄДРПОУ 13752995), здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – 108-квартирного житлового будинку за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 48,
що перебуває на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю
«Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Калькулятор» (код
ЄДРПОУ 13752995), має відповідати вимогам, встановленим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 178 505,00 грн (без урахування податку на додану вартість);
аукціону із зниженням стартової ціни – 89 252,50 грн (без урахування
податку на додану вартість);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 89 252,50 грн (без урахування
податку на додану вартість).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17 850,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 925,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 925,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний завершити будівництво об’єкта з правом
зміни первісного призначення протягом п’яти років з моменту переходу
до нього права власності на об’єкт;
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Кіровоградській області витрати
на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 2 450,00 грн (дві тисячі чотириста п’ятдесят гривень 00 копійок) без ПДВ в місячний строк
з дати укладання договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 108-квартирного житлового будинку за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул.
Новогеоргіївська, 48, що перебуває на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
«Калькулятор» (код ЄДРПОУ 13752995).
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного
внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Кіровоградській області
Рахунок № 37184500900021
Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Кіровоградській області
МФО 823016
Код ЄДРПОУ 13747462
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Кіровоградській області
Рахунок № 37319062002681
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 13747462
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за
адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська,
48. ПІБ контактної особи на об’єкті: Прилуцький Олександр Семенович,
директор ТОВ «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Калькулятор», тел. (05236) 2-25-55.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області, місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; адреса
веб-сайта: http://new.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html; час роботи
організатора аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця з
8.00 до 16.00; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, телефони для довідок: 0522332400, 0522332579; адреса електронної пошти:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
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 Кіровоградській області від 30.08.2018
№ 544.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000050-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (тридцять п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 (тридцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 785,05 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 892,52 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 892,52 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації: окремого
майна – групи інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5,
машина пральна КН-125 (3 шт.), плита електрична ПЕ-051(2 шт.),
плита електрична ПЕ-51(1 шт.), машина МРОВ-160 (овочерізка),
центрифуга КН-217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200,
рибочистка РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ0,85 за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова,
4, що перебуває на балансі ПАТ «Зміна», код ЄДРПОУ 22405648
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: окреме майно – група інвентарних об’єктів у
складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.),
плита електрична ПЕ-051(2 шт.), плита електрична ПЕ-51(1
шт.), машина МРОВ-160 (овочерізка), центрифуга КН-217,
котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка РО-1М,
м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85
Місцезнаходження об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів категорії рухомого
майна належить до обладнання закладів громадського харчування та
побутової техніки. Рік випуску: орієнтовно 80-ті роки.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна», код
ЄДРПОУ 22405648.
Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова,4.
Контактна особа – Кіщак Надія Зіновіївна, тел. (03249) 2-30-51.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 05 жовтня 2018
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 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).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, 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.
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.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – група інвентарних об’єктів у складі:
маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.), плита електрична ПЕ051(2 шт.), плита електрична ПЕ-51 (1 шт.), машина МРОВ-160 (овочерізка), центрифуга КН-217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка
РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85 за адресою:
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що перебуває на балансі ПАТ «Зміна», 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 приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 13 580,60 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 790,30 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 790,30 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1 358,06 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 679,03 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 679,03 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 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:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014, м. Львів, вул. К Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
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 області. 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 електронної
пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються 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-2018-07-26-000011-1.
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 – 135,81 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 67,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 67,90 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації: окремого
майна – групи інвентарних об’єктів у складі: привід П-2,
вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний,
стерилізатор за адресою: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4, що перебуває на балансі ПАТ «Зміна»,
код ЄДРПОУ 22405648
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: окреме майно – група інвентарних об’єктів у
складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат
ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор.
Місцезнаходження об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів категорії рухомого майна належить до обладнання громадського харчування, лабораторного обладнання, підйомних механізмів. Рік випуску: орієнтовно
80-ті роки.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна», код
ЄДРПОУ 22405648.
Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Контактна особа – Кіщак Надія Зіновіївна, тел. (03249) 2-30-51.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 05 жовтня 2018
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 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).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, 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.
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 – групи інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор за адресою: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4, що перебуває на балансі ПАТ «Зміна», 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 приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 6 371,31 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 185,65 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 185,65 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 637,13 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 318,57 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 318,57 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в
розмірі 20 %.
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4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014
м. Львів, вул. К Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
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 області. 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 електронної
пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються 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-2018-07-26-000010-1.
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 – 63,71 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3,19 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3,19 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов окремого майна – вбудованих нежитлових
приміщень № 12, 13 першого поверху загальною площею
11,4 м2 та вбудованих нежитлових приміщень №№ 16, 17, 18
другого поверху загальною площею 13,4 м2, розташованих
в будівлі А-2, за адресою: Львівська обл., Перемишлянський
р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 28, що перебувають
на балансі Управління державної казначейської служби
у Перемишлянському районі Львівської області
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: окреме майно – вбудовані нежитлові
приміщення № 12, 13 першого поверху загальною площею
11,4 м2 та вбудовані нежитлові приміщення № 16, 17, 18
другого поверху загальною площею 13,4 м2, розташовані
в будівлі А-2.
Місцезнаходження об’єкта: 81200 Львівська обл., м. Перемишляни,
вул. Галицька, 28.
Відомості про об’єкт: приміщення розташовані в адміністративній
будівлі, мають окремий вхід, потребують капітального ремонту; стіни – цегляні, перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне. Рік побудови – 1911.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. Приміщення вбудовані в будівлі, яка розташована на земельній
ділянці (кадастровий номер 4623310100:02:001:0140), що перебуває у
постійному користуванні Управління Державної казначейської служби
України у Перемишлянському районі Львівської області.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Перемишлянському районі Львівської області. Код ЄДРПОУ
36848550.
Адреса балансоутримувача: 81200 Львівська обл., м. Перемишялни, вул. Галицька, 28.
Контактна особа – Мацюк Наталія Степанівна, начальник управління, тел. (03263) 2-25-56.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 05 жовтня 2018
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 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).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, 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.
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 – вбудованих нежитлових приміщень
№№ 12, 13 першого поверху загальною площею 11,4 м2 та вбудованих нежитлових приміщень №№ 16, 17, 18 другого поверху загальною площею
13,4 м2, розташованих в будівлі А-2, за адресою: Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 28, що перебувають на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Перемишлянському районі
Львівської області, 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 приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 2 012,83 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 006,42 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 006,42 грн ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 201,28 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 100,64 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 100,64 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 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:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014
м. Львів, вул. К Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172.
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01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
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 області. 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 електронної
пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються 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-2018-07-24-000012-1.
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 – 20,13 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10,1 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10,1 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов окремого майна – нежитлового
приміщення, сарай В-1, загальною площею 21,5 м2 за адресою:
Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни,
вул. Галицька, 28, що перебуває на балансі Управління
державної казначейської служби у Перемишлянському районі
Львівської області
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: окреме майно – нежитлове приміщення,
сарай В-1, загальною площею 21,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 81200 Львівська обл., м. Перемишляни,
вул. Галицька, 28.
Відомості про об’єкт: сарай – господарська будівля, потребує капітального ремонту, прибудований до гаража, який перебуває у приватній власності.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці (кадастровий номер
4623310100:02:001:0140), яка перебуває у постійному користуванні
Управління Державної казначейської служби України у Перемишлянському районі Львівської області.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби
України у Перемишлянському районі Львівської області. Код ЄДРПОУ
36848550.
Адреса балансоутримувача: 81200 Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 28.
Контактна особа – Мацюк Наталія Степанівна, начальник управління, тел. (03263) 2-25-56.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 05 жовтня 2018
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 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).
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, 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.
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 – нежитлового приміщення, сарай
В-1, загальною площею 21,5 м2 за адресою: Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Галицька, 28, що перебуває на балансі Управління Державної
казначейської служби України у Перемишлянському районі Львівської
області, 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 приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1 744,99 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 872,5 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 872,5 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 174,5 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 87,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 87,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 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:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014
м. Львів, вул. К Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172.
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
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 області. 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 електронної
пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються 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-2018-07-24-000011-1.
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
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опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 17,5 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8,7 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8,7 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов окремого майна – підземного складського
приміщення площею 1023,5 м2 за адресою: Львівська обл.,
м. Стрий, вул. Яворницького, 41, що перебуває на балансі
Приватного акціонерного товариства «Стрий-Інжиніринг»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: окреме майно – підземне складське
приміщення площею 1023,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 82405 Львівська обл., м. Стрий,
вул. Яворницького, 41.
Відомості про об’єкт: підземне складське приміщення (колишній
об’єкт цивільної оборони) розташоване на території підприємства. Фундамент, стіни – бетонні блоки, перегородки – цегляні; перекриття – залізобетонне; підлоги – бетонні; двері – металеві; інженерне оснащення –
вентиляція примусова, електроосвітлення; внутрішнє оздоблення – штукатурення стін та стелі, вапняне пофарбування. Рік побудови – 1985.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці (кадастровий номер –
4611200000:01:006:0001), яка перебуває в оренді згідно з договором
оренди, укладеним між Стрийською міською радою та ТзОВ «Діскавері – завод бурового обладнання», до 2045 року.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «СтрийІнжиніринг». Код ЄДРПОУ 01423079.
Адреса балансоутримувача: 82400 Львівська обл., м. Стрий,
вул. Крива, буд. 41Б, кімн. 202.
Контактна особа – Василенко Олег Станіславович, генеральний директор, тел. (03245) 77-044.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 05 жовтня 2018
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 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).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, 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.
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 – підземного складського приміщення
площею 1023,5 м2 за адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41, що перебуває на балансі ПрАТ «Стрий-Інжиніринг», 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 приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 44 062,43 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 22 031,22 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22 031,22 грн без ПДВ;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 4 406,24 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 203,12 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 203,12 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 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:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014
м. Львів, вул. К Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172.
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
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 області. 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 електронної
пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються 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-2018-07-25-000008-1.
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 – 440,62 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 220,31 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 220,31 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації державної власності –
пакета акцій розміром 57,389% статутного капіталу
ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Повне найменування товариства: публічне акціонерне
товариство «Львівський завод Автонавантажувач»
(далі – ПАТ «ЛЗА»).
Місцезнаходження товариства: юридична адреса: 79039, м. Львів,
вул. Залізнична, 7;
фактичне місцезнаходження 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 321.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 05808758.
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Розмір статутного капіталу товариства: 15288650,00 грн.
Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 35096007 штук, що
становить 57,389% статутного капіталу товариства.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2 018 –
3 особи.
Види діяльності за КВЕД: 64.2 0 «Діяльність холдингових компаній»
(основний).
Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг):
ПАТ «ЛЗА» виробничо не активне. З 2002 року не здійснює виробничої діяльності, яка була припинена під час процедури банкрутства
товариства (2001 – 2006 рр.). Продукції (в тому числі експортної) товариство не випускає, роботи та послуги не надає.
Товариство володіє частками у господарських товариствах
Розмір частки (акцій), що належить
ПАТ «ЛЗА» в господарському товаристві

Назва господарського товариства

тис. грн

% від статутного капіталу

ЗАТ «Автонавантажувач» (перебуває в процесі
ліквідації в ході справи про банкрутство)

9852,5

39,41

ПрАТ «Ремонтно-інструментальний завод» (ЄМК
ПрАТ є реалізованим органами виконавчої служби в рахунок погашення боргів)

1700,0

66,64

ДП «ТУР» ПАТ «ЛЗА»

500,0

100,00

Основні показники господарської діяльності ПАТ «ЛЗА»
за останні три роки та останній звітний період
Показник

Одиниця
І півріччя
2015 рік 2016 рік 2017 рік
виміру
2018 року

Обсяг реалізації продукції (робіт,послуг) тис. грн

0

0

0

Первісна вартість основних фондів

тис. грн 7168,0

4939,5

5278,2

5278,2

Залишкова вартість основних фондів

тис. грн

1130

1020,2

1045,4

1045,4

%

84,2

79,3

80,2

80,2

Знос основних фондів

0

Балансовий прибуток (збиток)

тис. грн -7664,0 -11796,4 -11302,5 -12511,3

Величина чистого прибутку (збитку)

тис. грн

-71

-4132,4

-200,8

%

0

0

0

Рентабельність

-1208,8
0

Вартість активів

тис. грн 15807,0 14485,2 15015,7

15015,7

Вартість власного капіталу

тис. грн

10607

6474,6

6968,5

5759,7

Дебіторська заборгованість

тис. грн

1779

1133,6

1130,6

1130,6

Кредиторська заборгованість

тис. грн 5200,0

8008,8

8045,4

9254,2

Станом на 01.07.2 018 у ПАТ «ЛЗА» наявні прострочені заборгованості: із заробітної плати – 118,6 тис. грн, по страхових внесках (пільгові
пенсії) – 7605,4 тис. грн, по єдиному внеску – 126,3 тис. грн.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.05.2 018 у справі
№ 914/2894/15 за позовом Державного Агентства резерву України до
ПАТ «ЛЗА» прийнято рішення стягнути з товариства на користь Державного Агентства резерву України вартість матеріальних цінностей
державного резерву у розмірі 6079,8 тис. грн.
Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні
ділянки, на яких розташовано ПАТ, умови користування ними:
на балансі ПАТ за місцезнаходженням: вул. Шевченка, 321, м. Львів
перебувають 1 будівля та 1 Об’єкт незавершеного будівництва, що є
власністю товариства, а саме:
будівля гаражних боксів: одноповерхова будівля загальною площею 135,5 м2, виробниче призначення;
незавершене будівництво: фундамент корпусу випробування та
доробки автонавантажувачів, площа 84*18, у наявності залишок
фундаменту.
Відповідно до ухвали Львівської міської ради № 1331 від
06.12.2001 АТ «ЛЗА» видано Державний акт на право постійного
користування землею від 28.12.2001 ІІ-ЛВ № 000632. Відповідно
до даних Державного земельного кадастру за ПАТ за адресою м.
Львів, вул. Шевченка, 321 закріплено на праві постійного землекористування земельну ділянку площею 15,7341 га. В дану площу входять земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які належать третім
особам на праві власності та які оформлення права користування
земельними ділянками під належними їм об’єктами нерухомості не
завершили. Із зазначеної площі ПАТ «ЛЗА» фактично користується
земельною ділянкою площею 1,2418 га, розташованою за адресою
вул. Шевченка, 321, м. Львів.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про
сплату екологічних зборів та платежів тощо: відходи та скиди забруднюючих речовин відсутні, екологічні збори та платежі не сплачувались.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: «04» жовтня 2018 року, час
проведення аукціону визначається електронною торговою системою
автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
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тронною 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 16.1 5 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація державного пакета акцій ПАТ «ЛЗА» у кількості
35096007 штук акцій, що становить 57,389% статутного капіталу товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та 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).
Покупець державного пакета акцій ПАТ «ЛЗА» має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний
отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє
або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання
(далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про
надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про
захист економічної конкуренції.
Покупець пакета акцій ПАТ «ЛЗА», що є випущеними у бездокументарній формі існування, повинен укласти договір про відкриття рахунка
у цінних паперах з обраною ним депозитарною установою.
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 8774001,75 грн (вісім мільйонів сімсот сімдесят
чотири тисячі одна гривня 75 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 4387000,88 грн (чотири мільйони триста вісімдесят сім тисяч гривень 88 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4387000,88 грн (чотири мільйони
триста вісімдесят сім тисяч гривень 88 коп.).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 877400,18 грн (вісімсот сімдесят сім тисяч чотириста гривень 18 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – 438700,09 грн (чотириста
тридцять вісім тисяч сімсот гривень 09 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 438700,09 грн (чотириста тридцять
вісім тисяч сімсот гривень 09 коп.).
Розмір реєстраційного внеску – 744,60 грн.
Умови продажу:
Покупець пакету акцій ПАТ «Львівський завод Автонавантажувач»
розміром 57,3890 % зобов’язаний забезпечити:
погашення протягом 3 (трьох) місяців від дати переходу права
власності на пакет акцій заборгованості із заробітної плати, яка буде
наявна у товариства на дату переходу права власності на пакет акцій
до покупця;
погашення протягом 1 (одного) року від дати переходу права власності на пакет акцій простроченої кредиторської заборгованості товариства перед бюджетом, Пенсійним фондом, державними цільовими
фондами, яка буде наявна у товариства на дату переходу права власності на пакет акцій до покупця;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі
пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України
або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті
41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати
переходу до нього права власності на пакет акцій;
здійснення передачі на збереження до спеціалізованої архівної установи документів трудового архіву товариства протягом 2 (двох) років від
дати переходу права власності на пакет акцій до покупця.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070,
Рахунок – № 37180500900001,
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014,
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Місцезнаходження установи казначейства: м. Львів, вул. К. Левицького, 18;
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070,
Рахунок – № 37316080000840,
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172.
Місцезнаходження установи казначейства: 01601, м. Київ,
вул. Бастіонна,6.
Посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на
якій зазначено реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з ПАТ «ЛЗА»
можна з 9.00 до 15.00 щодня, крім вихідних та святкових днів, за адресою: м. Львів, вул. Шевченка,321. Контактна особа на підприємстві:
голова правління ПАТ Гаврилюк Олександр Романович, моб. телефон
067-340-61-55.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Львівській області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3. Тел. (032) 299-91-07. Адреса веб-сторінки на сайті
ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html. 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:
lviv@spfu.gov.ua.
Служба з організації аукціону – відділ реформування власності, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин, контактна особа – Доманська Ірина Богданівна, тел. (032) 261-66-02 та 255-39-72.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження
умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення
від 30 серпня 2018 р. № 01245.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-24-000024-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів.
Крок аукціону:
аукціону з умовами: мінімальний крок аукціону – 87740,02 грн.
аукціону із зниженням стартової ціни: мінімальний крок аукціону –
43870,01 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: мінімальний крок аукціону на
етапі подання цінових пропозицій – 43870,01 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – будівлі гаража літ. «Б-1» загальною площею 54,2 м2
за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів,
вул. Котляревського, 3, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Львівській області
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: окреме майно – будівля гаража літ. «Б-1»
загальною площею 54,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н,
м. Яворів, вул. Котляревського, 3.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в серединній зоні міста.
Рік побудови – орієнтовно 80-ті роки. Одноповерхова будівля складається з трьох приміщень, в одному з яких наявна оглядова яма. Стіни
цегляні, перекриття – залізобетон, дерев’яні ворота, підлога – бетон,
наявне електроосвітлення.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не
виділена, об’єкт розташований на земельній ділянці. Кадастровий
номер: 4625810100:04:002:0450. Земельна ділянка перебуває в
постійному користуванні Головного управління статистики у Львівській області.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області. Код ЄДРПОУ 02361400.
Адреса балансоутримувача: 79019, Львівська обл., м. Львів, пр.
В’ячеслава Чорновола, 4.
Контактна особа – Зимовіна Світлана Іванівна, тел. (032) 235-84-28.

5 вересня 2018 року

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 05 жовтня 2018
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 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).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, 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.
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 – будівлі гаража літ. «Б-1» загальною
площею 54,2 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів,
вул. Котляревського, 3, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Львівській області, 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 приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1 406, 49 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 703,25 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 703,25 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 140,65 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 70,33 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 70,33 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60грн.
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:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Львівській області, ЄДРПОУ – 20823070
Рахунок – № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області
Банк одержувача – Головне управління Державної казначейської
служби України у Львівській області, МФО 825014
м. Львів, вул. К Левицького, 18
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № 37316080000840 в ДКСУ
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО
820172.
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
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 області. Адреса: 79007 м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3,
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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 електронної
пошти: lviv@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються 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-2018-07-25-000005-1.
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 – 14,07 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7,03 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7,03 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта
малої приватизації окремого майна – громадський будинок,
літ. А – будівля їдальні загальною площею 112,3 м2,
що розташований за адресою: Полтавська обл.,
Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2б
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: громадський будинок, літ. А – будівля їдальні
загальною площею 112,3 м2 (далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2б.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля. Загальна площа приміщень – 112,3 м2. Елементи будинку: фундамент – бутовий, стіни і перегородки – цегляні, перекриття – дерев’яне;
покрівля – а/ц листи; підлога – дощата, ДВП; опалення – пічне, електропостачання – є в наявності; водопровід, каналізація та газопостачання –
відсутні. Загальний стан об’єкта – незадовільний.
Право власності зареєстровано 26.07.2016 №15670946.
Відомості про земельну ділянку на якій розташований об’єкт приватизації: об’єкт розташований в межах земельної ділянки площею
20578 м2, кадастровий номер 5320687205:05:001:0029, яка перебуває
в користуванні ТОВ «Агро-Сула» на правах оренди, знаходиться на території с. Шушвалівка Пронозівської сільської ради Глобинського району
Полтавської області. Окремо під об’єкт земельна ділянка не виділялась,
кадастровий номер не присвоєний.
Функціональне використання та умови користування: можливе подальше використання за призначенням.
Громадська будівля (їдальня) розташована на території Пронозівської сільської ради. Їдальня перебуває в оренді відповідно договору
№ 3/14-н від 11.01.14, укладеного між Регіональним відділенням ФДМУ
по Полтавській області та ТОВ «Агро-Сула».
Орендована площа – 112,3 м2.
Розмір місячної орендної плати – 398,30 грн.
Термін дії договору оренди – до 11.11.2020.
Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): балансоутримувач – відсутній.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 28 вересня 2018 року, час проведення визначається
електронною торговою системою автоматично.
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 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
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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 окремого майна – громадський будинок, літ. А – будівля їдальні загальною площею 112,3 м2
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 48200,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 24100,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 24100,0 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4820,0 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2410,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2410,0 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 744,6 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
Покупець об’єкта державної власності – об’єкта малої приватизації окремого майна – громадський будинок, літ. А – будівля їдальні загальною площею 112,3 м2, що розташований за адресою: Полтавська
обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2б, зобов’язаний
забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки
об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в
договорі купівлі-продажу, в розмірі 2030,00 (дві тисячі тридцять грн
00 коп.) гривень в місячний термін після підписання договору купівліпродажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок №: 37185500900001
Банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області
МФО: 831019, Код ЄДРПОУ: 22527015
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Рахунок №: 37318055009476
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172, Код ЄДРПОУ: 22527015;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області
Адреса: 36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Небесної сотні, будинок 1/23
Рахунок: 26006054200361
Банк одержувача: PJSC CB «PRIVATBANK”
Адреса: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
МФО 331401, Код ЄДРПОУ: 22527015
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
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Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській області
Address: UA 36014, Полтавська область, місто Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: 26006054200361
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
MFO 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 22527015
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2б.
ПІБ контактної особи на об’єкті: голова Пронозівської сільської ради
Скриль Степан Васильович, тел./факс 05365-39042, 05365-39034,
05365-39046.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській області, м. Полтава,
вул. Небесної Сотні, 1/23.
Телефони для довідок (0532) 22-24-86, 56-35-55.
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@spfu.gov.ua.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото
розміщуються на сайті Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській
області 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 області від 22.08.2018
№ 550.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000078-1.
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:
аукціону з умовами – 482,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 241,0 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 241,0 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-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівля
загальною площею 52,9 м2 за адресою: Сумська область,
смт Липова Долина, вул. Роменська, 8, що перебуває
на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Липоводолинському районі Сумської області
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Липоводолинському районі Сумської області.
Місцезнаходження управління: 42500, Сумська обл., смт Липова
Долина, вул. Полтавська, 19.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:37654293.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
товариство, умови їх використання.
h Пропонується до продажу окреме майно – будівля загальною
площею 52,9 м2.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5923255100:05:004:0430)
площею 0,024 га для державного управління та місцевого самоврядування, розташована за адресою: Сумська область, смт Липова Долина,
вул. Роменська, 8. Право постійного користування земельною ділянкою
оформлено Управлінням Державної казначейської служби України у
Липоводолинському районі Сумської області.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Функціональне призначення земельної ділянки – для житлової та
громадської забудови.
Характеристика окремого майна – будівля загальною площею
52,9 м2.
Будівля являє собою одноповерхову окремо стоячу гіпсоблочну споруду з дерев’яними перекриттями й шиферною покрівлею. На даний
час будівля не експлуатується. Будівля обладнана системами електропостачання, газопостачання, автономного опалення. Загальна площа
будівлі становить 92,5 м2.
Право власності: оформлено Управлінням Державної казначейської
служби України у Липоводолинському районі Сумської області.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – будівля загальною площею 52,9 м2,
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби
України у Липоводолинському районі Сумської області, здійснюється
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 432.
Покупець окремого майна – будівля загальною площею 52,9 м2 має
відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 88,9 тис. грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 44,45 тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 44,45 тис. грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8,89 тис. грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4,45 тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4,45 тис. грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1) покупець окремого майна – будівля загальною площею 52,9 м2
зобов’язаний забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 3500,00 грн
у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівліпродажу;
2) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
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Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., смт Липова Долина,
вул. Роменська, 8.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Начальник Управління Державної
казначейської служби України у Липоводолинському районі Сумської
області Троценко О. М., тел. (05452) 5-12-49.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
03.09.2018 №478.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000076-1.
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 – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
889,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 444,5 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 444,5 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмінбудівля
з надвірними будівлями та спорудами загальною площею
171,1 м2 за адресою: Сумська область, смт Ямпіль,
пров. Неплюєва, 10, що перебуває на балансі Територіального
управління Державної судової адміністрації України
в Сумській області
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області.
Місцезнаходження управління: 40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Перемоги, 4.
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Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:26270240.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
товариство, умови їх використання.
h Пропонується до продажу окреме майно – адмінбудівля
з надвірними будівлями та спорудами загальною
площею 171,1 м2.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5925655100:02:007:0080)
площею 0,1254 га для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови, розташована за адресою: Сумська область, смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 10. Право власності на земельну ділянку не
оформлено
Функціональне призначення земельної ділянки – для будівництва та
обслуговування будівель громадської забудови.
Характеристика окремого майна – адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 171,1 м2
Адмінбудівля – одноповерхова дерев’яна споруда з дерев’яними
перекриттями й шиферною покрівлею. Будівля обладнана системами
електропостачання, автономного опалення, які в неробочому стані (розукомплектовані). Будівля тривалий час не експлуатується; потребує
капремонту. Загальний стан – не задовільний.
Надвірні будівлі: сарай, навіс, вбиральня, огорожа перебувають у
непридатному стані.
Право власності: оформлено Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Сумській області.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 171,1 м2, що перебуває на балансі
Територіального управління Державної судової адміністрації України в
Сумській області, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна – адмінбудівля з надвірними будівлями та
спорудами загальною площею 171,1 м2 має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 40,12 тис. грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 20,06 тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 20,06 тис. грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 4012,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2006,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2006,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1) покупець окремого майна – адмінбудівля з надвірними будівлями
та спорудами загальною площею 171,1 м2 зобов’язаний забезпечити
відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки
об’єкта приватизації в сумі 3200,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
2) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20%.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
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Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 10.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Начальник Територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській області Кібець
В.О., тел. (0542) -62-46-43.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
03.09.2018 № 476.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000047-1.
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 – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
401,20 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 200,60 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 200,60 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

5 вересня 2018 року

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – група
інвентарних об’єктів у складі: одноповерхова нежитлова будівля
суду з підвалом та ґанками, А, а, а1, а2, а3, загальною площею
378,5 м2; гараж, Б, убиральня, В; огорожа, № 1, 2, 3 за адресою:
Сумська область, смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21,
що перебуває на балансі Територіального управління Державної
судової адміністрації України в Сумській області
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області.
Місцезнаходження управління: 40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Перемоги, 4.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:26270240.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
товариство, умови їх використання.
h Пропонується до продажу окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: одноповерхова нежитлова будівля суду
з підвалом та ганками, А, а, а1, а2, а3, загальною площею
378,5 м2; гараж, Б, убиральня, В; огорожа, № 1, 2, 3.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5921255100:03:017:0016)
площею 0,0967 га для земель громадського призначення, розташована
за адресою: Сумська область, смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21. Право постійного користування земельною ділянкою оформлено Територіальним управлінням Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Функціональне призначення земельної ділянки – землі громадського призначення.
Характеристика окремого майна – група інвентарних об’єктів у складі: одноповерхова нежитлова будівля суду з підвалом та ґанками, А, а,
а1, а2, а3, загальною площею 378,5 м2; гараж, Б, убиральня, В; огорожа,
№ 1, 2, 3. Має під’їзний шлях з твердим покриттям для автотранспорту.
Біля будівлі є місце для паркування.
Будівля являє собою одноповерхову окремо стоячу нежитлову споруду з підвалом та ґанками; залізобетонними перекриттями й шиферною покрівлею. Будівля обладнана системами електропостачання,
автономного опалення, які не в робочому стані. Будівля тривалий час
не експлуатується.
Гараж, Б, убиральня, В та огорожа, №1, 2, 3 знаходяться в задовільному стані, потребують капремонту; знос становить на рівні 40 %.
Право власності: оформлено Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Сумській області.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – група інвентарних об’єктів у складі:
одноповерхова нежитлова будівля суду з підвалом та ґанками, А, а, а1,
а2, а3, загальною площею 378,5 м2; гараж, Б, убиральня, В; огорожа, № 1,
2, 3, що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській області, здійснюється відповідно
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна – група інвентарних об’єктів у складі: одноповерхова нежитлова будівля суду з підвалом та ґанками, А, а, а1, а2,
а3, загальною площею 378,5 м2; гараж, Б, убиральня, В; огорожа, № 1,
2, 3 має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 598,32 тис. грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 299,16 тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 299,16 тис. грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 59,83 тис. грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 29,92 тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 29,92 тис. грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
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Умови продажу:
1) покупець окремого майна – група інвентарних об’єктів у складі:
одноповерхова нежитлова будівля суду з підвалом та ґанками, А, а,
а1, а2, а3, загальною площею 378,5 м2; гараж, Б, убиральня, В; огорожа, № 1, 2, 3 зобов’язаний забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі
3640,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
2) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20%.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного
внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., смт Велика Писарівка,
вул. Грайворонська, 21.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Начальник Територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській області Кібець В. О., тел. (0542) -62-46-43.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
03.09.2018 № 479.
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Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000056-1.
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 – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 5,98 тис.
грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 2,99 тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 2,99 тис 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлова будівля
(А-1) загальною площею 224,9 м2, вбиральня – У за адресою:
Сумська обл., м. Кролевець, вул. Грушевського, 29, що перебуває
на балансі Територіального управління Державної судової
адміністрації України в Сумській області
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області.
Місцезнаходження управління: 40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Перемоги, 4.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:26270240.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
товариство, умови їх використання.
h Пропонується до продажу окреме майно – нежитлова будівля
(А-1) загальною площею 224,9 м2, вбиральня – У.
Земельна ділянка землевпорядна документація відсутня.
Характеристика окремого майна – нежитлова будівля (А-1) загальною площею 224,9 м2, вбиральня – У.
Нежитлова будівля – одноповерхова з підвалом цегляна споруда з
дерев’яними перекриттями й шиферною покрівлею. Будівля обладнана
системами електропостачання, автономного опалення, які розукомплектовані. Будівля тривалий час не експлуатується; перебуває у функціонально придатному стані (потребує капремонту).
Убиральня – типова дощата споруда з вигрібною ямою. На даний
час не використовується.
Право власності: оформлено Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Сумській області.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – нежитлова будівля (А-1) загальною
площею 224,9 м2, вбиральня – У, що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській
області, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна – нежитлова будівля (А-1) загальною
площею 224,9 м2, вбиральня – У – має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 300,6 тис. грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 150,3тис. грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 150,3 тис. грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 30,06 тис. грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 15,03 тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 15,03 тис. грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1) покупець окремого майна – нежитлова будівля (А-1) загальною
площею 224,9 м2, вбиральня – У зобов’язаний забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта
приватизації в сумі 3200,00 грн у місячний строк з дати нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу;
2) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Грушевського, 29.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Начальник Територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській області Кібець
В. О., тел. (0542) -62-46-43.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
03.09.2018 № 480.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000052-1.
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 – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 3006,00
грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 1503,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 1503,00 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Сумській області про проведення продажу на аукціоні
об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівля
магазину площею 95,6 м2 з погребом площею 30,7 м2
за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка,
вул. Спасьонова, 55, балансоутримувач відсутній
1. Інформація про об’єкт приватизації.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
h Пропонується до продажу окреме майно – будівля магазину
площею 95,6 м2 з погребом площею 30,7 м2.
Земельна ділянка (кадастровий номер ділянки 5924755800:02:001:1014)
площею 0,0351 га для житлової та громадської забудови, розташована за адресою: Сумська область, Сумський район, смт Степанівка,
вул. Спасьонова, 55.
Функціональне призначення земельної ділянки – для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі.
Право власності на земельну ділянку оформлено Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Сумській області.
Характеристика окремого майна – будівля магазину площею 95,6 м2
з погребом площею 30,7 м2.
Будівля магазину – одноповерхова, окремо розташована з прибудовою та ґанком; перекриття дерев’яні; стіни дерев’яні, обкладені
цеглою, в прибудові – цегляні; покрівля – азбестоцементні хвилясті
листи. Електромережі демонтовані. Будівля тривалий час не експлуатується; перебуває у функціонально придатному стані (потребує
капремонту).
Погріб – спеціалізована окремо розташована споруда заглибленого
типу складського призначення; стіни цегляні, перекриття залізобетонні
плити; покрівля – руберойд; електромережі демонтовані. На даний час
не використовується.
Право власності: оформлено за Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Сумській області.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 28 вересня 2018 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація окремого майна – будівля магазину площею 95,6 м2
з погребом площею 30,7 м2, балансоутримувач відсутній, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432.

5 вересня 2018 року

Покупець окремого майна – будівля магазину площею 95,6 м2 з
погребом площею 30,7 м2 має відповідати вимогам, передбаченим
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 35,1 тис. грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 17,55 тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 17,55 тис. грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3,51 тис. грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1,76 тис. грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1,76 тис. грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.
Умови продажу:
1) покупець окремого майна – будівля магазину площею 95,6 м2 з
погребом площею 30,7 м2 зобов’язаний забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації
в сумі 3500,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу;
2) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20%.
4. Додаткова інформація.
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Рахунок № 37189500900001 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Сумській області
МФО 837013
Код ЄДРПОУ 21124686
Рахунок № 37318002009797 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21124686
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25205055000538
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області
Адреса: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 40035
Рахунок: 25208055000881
Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Адреса: м. Суми, вул. Н. Холодногорська, 10
МФО 337546
Код ЄДРПОУ: 21124686
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
in foreign currency:
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5205055000538
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Receiver: Regional office of the State Property Fund of Ukraine in Sumy
oblast
Address: 30/1 Kharkivska street, Sumy, 40035 Ukraine
Account: 5208055000881
Bank of receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Address: 10 N. Kholodnohorska str., Sumy, Ukraine
MFO 337546
Code YeDRPOU: 21124686
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Сумська обл., Сумський район, смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Начальник відділу приватизації РВ
ФДМУ по Сумській області Білоброва Н. М., тел. (0542) -36-11-32.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області: 40035, м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від
03.09.2018 № 477.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000067-1
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 – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 351,00
грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 176,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 176,00 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-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області про проведення в електронній
торговій системі продажу на аукціоні з умовами
об’єкта незавершеного будівництва – лазні
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – лазня.
Місцезнаходження об’єкта: 19645, Черкаська обл., Черкаський р-н,
с. Думанці, вул. Благовісна, 89а.
Відомості про об’єкт: об’єкт приватизації розташований в центрі
села, являє собою фундамент із залізобетонних блоків у 2 ряди кількістю 48 штук. Висота фундаменту 1,0 м; площа забудови – 254,2 м2,
об’єм – 254 м3. Будівництво об’єкта тривало протягом 1992 1993 років. Об’єкт не законсервований. Ступінь будівельної готовності – 10 %,
фізичний знос – 40%.
Балансоутримувач: відсутній.
Право власності на об’єкт зареєстровано за державою в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області, реєстраційний номер об’єкта 1584655871101.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами буде проведено 5 жовтня 2018 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 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).
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.
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 електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
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тронною 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.
У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни
на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні із зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 8 918,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 459,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 459,00 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 891,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 445,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 445,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 744,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1) подальше призначення та використання об’єкта покупець вирішує самостійно;
2) протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний оплатити вартість
послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації (договір про надання послуг з оцінки об’єкта приватизації від 01.06.2018 № 10) в сумі 4 000,00 грн на розрахунковий
рахунок № 35217078002036 в Державній казначейській службі України,
м. Київ, МФО 820172, код 21368158, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Черкаській області;
3) при укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону
на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у
розмірі 20 %.
4. Додаткова інформація.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки
за такими реквізитами у національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
Рахунок № 37184006000007
Банк одержувача: ГУДКСУ у Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 21368158
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
Рахунок № 37319071002036
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 21368158.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкт: 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 Черкаській області. Адреса: 18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок:
(0472) 37-26-61. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.15
(крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00
до 14.00. Адреса електронної пошти: cherkasy@spfu.gov.ua. Контактна
особа: Заставенко Євдокія Макарівна.
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
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МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
114 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). 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 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області
від 30.08.2018 № 29-НБ (протокол №1 від 29.08.2018 засідання аукціонної комісії з підготовки до продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній
торговій системі: UA-AR-P-2018-07-25-000023-3.
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 з умовами – крок аукціону становить 1 % (один відсоток)
стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – крок аукціону становить 1 %
(один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
на етапі покрокового зниження стартової ціни крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації; на етапі
подання цінових пропозицій крок аукціону становить 1% (один відсоток)
стартової ціни об’єкта приватизації.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.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 та з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої
приватизації – незавершеного будівництва житлового
будинку за адресою: Чернігівська обл., Городнянський
район, с. Тупичів, вул. Зелена, 6а
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації: незавершене
будівництво житлового будинку.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл., Городнянський р-н,
с. Тупичів, вул. Зелена, 6а.
Найменування балансоутримувача: ДП «Укрспирт».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел./факс + 38(044) 284 04 90.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: одноповерховий цегляний житловий будинок
з мансардою та прибудовою загальною площею 124,8 м2 зі стінами з
керамічної та силікатної цегли. Перший поверх частково перекритий
залізобетонними плитами. Збудовано внутрішні перегородки, піч. Дах
будівлі вкрито шифером, який місцями пошкоджений. Будівельна готовність близько 57 відсотків.
Поряд з будинком розташовані:
одноповерхова будівля сараю площею 55,8 м2 зі стінами з керамічної цегли, дах вкритий шифером. Будівельна готовність близько
64 відсотків;
будівля сараю площею 18,3 м2 зі стінами з керамічної цегли, дах
вкритий шифером. Будівельна готовність 53 відсотків;
погреб площею 24,1 м2, стіни наземної частини – з керамічної цегли, підземної частини – з бетонних блоків. Підлога – глина. Будівельна
готовність близько 52 відсотків.
Територія не огороджена, до житлового будинку підведене електропостачання. Під’їзна дорога асфальтована. Відомості про земельну
ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/80.
2. Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 26 вересня 2018 р. об 11.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.
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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, 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 з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 216
282 (двісті шістнадцять тисяч двісті вісімдесят дві) грн 01 коп.
Розмір гарантійного внеску: 21 628,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із
зниженням стартової ціни: 108 141 (сто вісім тисяч сто сорок одна)
грн 01 коп.
Розмір гарантійного внеску: 10 814,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни: 108 141 (сто вісім
тисяч сто сорок одна) грн 01 коп.
Розмір гарантійного внеску: 10 814,10 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Додаткові Умови продажу: покупець компенсує Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській області
грошові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі
3 870 (три тисячі вісімсот сімдесят) грн 00 коп. на р/р 35212028013304,
банк одержувача: ДКСУ м .Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 14243893,
протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за
придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування реєстраційного
внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для сплати доступні
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Чернігівській області. Місцезнаходження: м. Чернігів,
просп. Миру, 43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса
веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html . Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю –
з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00 до 13.48.
Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 676-302, e-mail:
morochko_74@spfu.gov.ua .
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 29.08.2018 № 672 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій
системі Прозорро.Продажі: UA-AR-P-2018-07-26-000062-1.
Період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 28 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта приватизації:
для аукціону: 2 162,82грн.
для аукціону із зниженням стартової ціни: 1 081,41грн.
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 1 081,41 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів
електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.
sale/pokupcyam.
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ÑÏÅÖÂÈÏÓÑÊ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про продаж на електронному аукціоні
об’єкта малої приватизації – незавершеного
будівництва житлового будинку за адресою:
Чернігівська обл., Городнянський р-н,
с. Тупичів, вул. Зелена, 9а
1. Інформація про об’єкт приватизації.
h Найменування об’єкта приватизації:
незавершене будівництво житлового
будинку.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська обл.,
Городнянський р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 9а.
Найменування балансоутримувача: ДП «Укрспирт».
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел./факс + 38(044) 284 04 90.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: одноповерховий цегляний житловий будинок з мансардою
загальною площею 84,7 м2 зі стінами з керамічної та
силікатної цегли. Перший поверх частково перекритий залізобетонними плитами. Збудовано внутрішні
перегородки, піч. Дах будівлі вкрито шифером, який
місцями пошкоджений. Будівельна готовність близько 62 відсотків.
Поряд з будинком розташовані:
одноповерхова будівля сараю площею 56,5 м2 зі
стінами з керамічної цегли, дах вкритий шифером.
Будівельна готовність близько 64 відсотків;
будівля сараю площею 18,1 м2 зі стінами з керамічної цегли, дах вкритий шифером. Будівельна готовність близько 42 відсотків;
погреб площею 24,1 м2, стіни наземної частини
з керамічної цегли, підземної частини – з бетонних
блоків. Підлога – глина. Будівельна готовність близько 52 відсотків.
Територія не огороджена, до житлового будинку підведене електропостачання. Під’їзна дорога
асфальтована. Відомості про земельну ділянку відсутні.
План будівлі: технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта: розміщені на веб-сайті ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/
sale-obj/81.
2. Інформація про електронний аукціон.
Спосіб аукціону: аукціон.
Дата та час проведення аукціону: 26 вересня
2018 р. о 12.00.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.
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, 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 з 16.15 до 16.45
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу
на аукціоні: 182 455 (сто вісімдесят дві тисячі чотириста п’ятдесят п’ять) грн 42 коп.
Розмір гарантійного внеску: 18 245,54 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 91
227 (дев’яносто одна тисяча двісті двадцять сім)
грн 71 коп.
Розмір гарантійного внеску: 9 122,77 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.

64

5 вересня 2
2018
018 р.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу
на аукціоні за методом покрокового зниження
стартової ціни: 91 227 (дев’яносто одна тисяча двісті
двадцять сім) грн 71 коп.
Розмір гарантійного внеску: 9 122,77 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 744,6 грн.
Додаткові Умови продажу: покупець компенсує
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Чернігівській області грошові кошти,
пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в
сумі 3 870 (три тисячі вісімсот сімдесят) грн 00 коп.
на р/р 35212028013304, банк одержувача: ДКСУ
м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 14243893, протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу об’єкта.
4. Додаткова інформація.
Реквізити для перерахування операторами
електронних майданчиків гарантійних внесків,
реєстраційних внесків потенційних покупців та
проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області
Рахунок № 37187500900002 (для перерахування
реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта)
Банк одержувача: ГУДКСУ у Чернігівській
області
МФО 853592
Рахунок № 37319026013304 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 14243893
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків
відбувається на рахунок оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець
зареєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські
реквізити для сплати доступні за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування
з 9.00 до 16.00 в робочі дні.
Організатор аукціону: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернігівській
області. Місцезнаходження: м. Чернігів, просп. Миру,
43, третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302,
адреса веб-сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/
chernihiv.html . Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до
16.00. Перерва для відпочинку і харчування з 13.00
до 13.48 год. Контактна особа: Чікірісов Ігор Феліксович, тел. (0462) 676-302, e-mail: morochko_74@
spfu.gov.ua .
5. Технічні реквізити інформаційного
повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ РВ від 29.08.2018 № 673 «Про затвердження умов
продажу об’єкта малої приватизації».
Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі Прозорро.Продажі: UAAR-P-2018-07-26-000061-1.
Період між аукціоном з умовами або без умов та
аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із
зниженням стартової ціни та аукціоном за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 28 календарних днів.
Мінімальний крок аукціону – 1% від стартової ціни
об’єкта приватизації:
для аукціону: 1 824,55 грн.
для аукціону із зниженням стартової ціни:
912,27 грн.
для аукціону за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 912,27 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на
будь-якому із підключених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електронних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.
sale/pokupcyam.
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