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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про приватизацію державного і комунального
майна» приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ПрАТ «Тульчинське АТП10557», код за ЄДРПОУ 05460953, окреме майно – приміщення № 14 в будівлі критої
стоянки літ. «В1» площею 55,2 м2 за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леонтовича, 61 за ціною 67 299,60 грн (шістдесят сім тисяч двісті дев’яносто
дев’ять грн 60 коп.), у т. ч. ПДВ – 11 216,60 грн (одинадцять тисяч двісті шістнадцять грн
60 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Окреме майно – гаражі літ. «Б» загальною площею 59,9 м2 з оглядовими ямами літ.
«б», «б1» за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Кривоноса 66-А, гараж
2, 3, що перебувають на балансі Північного офіса Держаудитслужби, код за ЄДРПОУ
40479560. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою –
ТОВ «КОМПЛЕКТУХА», код за ЄДРПОУ 39260516. Ціна продажу об’єкта – 122 400,00 грн
(сто двадцять дві тисячі чотириста грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 20 400,00 грн (двадцять тисяч чотириста грн 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Окреме майно – гараж загальною площею 20,2 м2 за адресою: Вінницька обл., м. Він
ниця, вул. Чехова, 1а, ТВГ «Авіатор», гараж 280 (303), що перебуває на балансі Північного
офіса Держаудитслужби, код за ЄДРПОУ 40479560. Приватизовано шляхом продажу на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій юридичною особою – ТОВ «КОМПЛЕКТУХА», код за ЄДРПОУ 39260516. Ціна
продажу об’єкта – 61 200,00 грн (шістдесят одна тисяча двісті грн 00 коп.), у тому числі
ПДВ – 10 200,00 грн (десять тисяч двісті грн 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Окреме майно – будівля будинку побуту, літ. А, загальною площею 111,1 м2, з ґанком, розташована за адресою: Вінницька обл., Козятинський район, с. Пляхова, вул. Подільська, 7а, що не увійшла до статутного капіталу КСП «Пляхівське» та перебуває на балансі СТОВ «Пляхівське», код за ЄДРПОУ 00448195. Приватизовано шляхом продажу на
електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій фізичною особою – Романюк О. І., РНОКПП: 2505913382.
Ціна продажу об’єкта – 36 636,00 грн, у т. ч. ПДВ – 6 106,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Окреме майно – виробнича будівля складу № 1 літ. А загальною площею 94,0 м2 за
адресою: Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Рахни Лісові, вул. Макаренка, 32-А,
що перебуває на балансі Вінницької філії ПАТ «Укртелеком», код за ЄДРПОУ 01182204.
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною особою –
Буковинським Володимиром Володимировичем, РНОКПП: 2916215254. Ціна продажу
об’єкта – 16 130,40 грн (шістнадцять тисяч сто тридцять грн 40 коп.), у тому числі ПДВ –
2 688,40 грн (дві тисячі шістсот вісімдесят вісім грн 40 коп.).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Регіональне відділення уклало з фізичною особою – Герасименком Григорієм Григоровичем договір купівлі-продажу об’єкта державної власності – нежитлової будівлі літ. А-1 з
підвалом літ. під А-1, прибудови літ. а-1, а1-1, ґанків літ. а, а1, загальною площею 189,6 м2,
навіса літ. Б, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Коваленка, 4 та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код за
ЄДРПОУ 05393043). Ціна продажу об’єкта – 325 320,00 грн (триста двадцять п’ять тисяч
триста двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 54 220,00 грн (п’ятдесят чотири тисячі двісті двадцять гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні

Регіональне відділення уклало з юридичною особою – ТОВ НВП «Дніпро – Сервіс»
(код за ЄДРПОУ 40233648) договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі літ. А-1 загальною площею 423,8 м2, з підпірною стінкою № 1, ґанком
№ 2, тротуаром І, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, вул. Соборна, 5. Ціна продажу об’єкта – 1 198 920,00 грн, у тому числі
ПДВ – 199 820,00 грн.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно – адміністративна
будівля (Літ. А2), ґанок а, ґанок 1а, ґанок 2а, пожежна драбина 3а загальною площею
502,3 м2, що розташована за адресою: Черкаська обл., м. Кам’янка, пров. Галі Кудрі,
4, приватизовано шляхом продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни фізичною
особою – Гирич Євгенією Валеріївною. Ціна продажу об’єкта – 1 344 147,60 грн (один
мільйон триста сорок чотири тисячі сто сорок сім гривень 60 копійок), у тому числі
ПДВ – 224 024,60 грн.

України

Управління підготовки
до приватизації, т. 200-31-64
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності

Об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок
№ 8 за адресою: Київська область, Баришівський р-н, с. Гостролуччя, вул. Молодіжна, 24 приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – громадянином України – Собковським Ігорем Васильовичем. Ціна продажу об’єкта становить
84 360,00 грн, у тому числі ПДВ – 14 060,00 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля (літ. «А-1»)
площею 96,9 м2, вбиральня (літ. «Б-1») площею 2,0 м2, комора (літ. «В-1») площею 19,7 м2,
сходи «а», ворота «1», огорожа «2» за адресою: Львівська область, Мостиський р-н, с. Санники, вул. Майданова, 73А. Приватизовано фізичною особою – Кадиляком Романом Анатолійовичем за ціною 60 131,38 грн, у тому числі ПДВ – 10 021,90 грн.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі
об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – підвальне приміщення
під будівлею контори, що розташоване за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н,
с. Вікторія, вул. Київська, 4А, балансоутримувач відсутній. Приватизовано шляхом викупу
юридичною особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «КРОКУС» (код ЄДРПОУ
31351731). Ціна продажу об’єкта становить: з урахуванням ПДВ – 189108,00 грн, ПДВ –
31518,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт
державної власності малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля (гараж) загальною площею 32,3 м2, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р-н,
м. Зіньків, вул. Першотравнева, 1а та перебуває на балансі Північно-Східного офіса Держ
аудитслужби (код за ЄДРПОУ 40478572). Приватизовано єдиним заявником на участь в
аукціоні – фізичною особою – Осіповою Світланою Михайлівною. Ціна продажу об’єкта:
без урахування ПДВ – 1000,00 грн, ПДВ – 200,00 грн, з урахуванням ПДВ – 1200,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта державної власності

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт
державної власності малої приватизації – окреме майно – гараж загальною площею
25,8 м2, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Сорочинська,
119, гараж 2 та перебуває на балансі Північно-Східного офіса Держаудитслужби (код за
ЄДРПОУ 40478572). Приватизовано фізичною особою – Гордієнком Юрієм Юрійовичем,
що визнаний переможцем електронного аукціону. Ціна продажу об’єкта: без урахування
ПДВ – 20503,00 грн, ПДВ – 4100,60 грн, з урахуванням ПДВ – 24603,60 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації – окремого майна

Будівля та гараж за адресою: м. Шостка, вул. 6-ї Гвардійської Дивизії, 1, що обліковуються на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області (код за
ЄДРПОУ 40356714), приватизовано ТОВ «ЄВРО-ФОР» (код за ЄДРПОУ 42189245), як переможцем електронного аукціону, за 234001,20 грн, у тому числі ПДВ – 39000,20 грн;
адмінбудівля за адресою: Сумська область, смт Велика Писарівка, вул. Незалежності,
13, що обліковується на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській
області (код за ЄДРПОУ 40356714), приватизовано Бутенко Іриною Павлівною, як єдиним
заявником на участь в аукціоні, за 108120,00 грн, у тому числі ПДВ – 18020,00 грн.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля колишньої їдальні
загальною площею 1469,3 м2 за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, смт Новоозерянка, вул. Заводська, 1, що обліковується на балансі ВАТ «Озерянський комбінат
залізобетонних гідротехнічних конструкцій», приватизовано шляхом викупу фізичною
особою – Білою Мирославою Петрівною, яка єдина подала заяву на участь в електрон
ному аукціоні із зниженням стартової ціни, за ціною 120932,40 грн (сто двадцять тисяч
дев’ятсот тридцять дві гривні 40 копiйок), у тому числі ПДВ – 20155,40 грн (двадцять тисяч сто п’ятдесят п’ять гривень 40 копiйок).
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – окреме майно – пункт по переробці сільськогосподарської продукції загальною площею 447,9 м2 за адресою:
Харківська обл., Харківський р-н, смт Коротич, вул. Низова, 76, балансо
утримувач: ПрАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5», код за ЄДРПОУ 05471230, приватизовано на електронному аукціоні з умовами учасником, який надав
найвищу цінову пропозицію, – фізичною особою – Гринченко Мариною
Павлівною за 384000,00 грн (триста вісімдесят чотири тисячі гривень 00
копійок), у тому числі ПДВ – 64000,00 грн (шістдесят чотири тисячі гривень 00 копійок).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
м. Києву від 16 липня 2020 року № 360 затверджено результати продажу
об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення –
будинку культури за адресою: м. Київ, вул. Виборзька (нині: вул. Олекси
Тихого), 82 (літ. А), що перебуває на балансі Державного підприємства
«Виробниче об’єднання «Київприлад». Приватизовано шляхом продажу на
аукціоні з умовами ТОВ «ЮНІТ АКТИВ» за ціною 10 200 240,00 грн, у тому
числі ПДВ – 1 700 040,00 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового
комплексу Державного комерційного підприємства
«Готель «Слов’янський»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: єдиний майновий
комплекс Державного комерційного підприємства
«Готель «Слов’янський».
Місцез нах од ження: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський,
вул. Монастирська, 2а.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 33460802.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 30.06.2020 –
19 осіб.
Основним видом діяльності відповідно до Статуту є:
за КВЕД 55.10 – Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового
розміщування.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за останній звітний рік
(2019 р.) – 2543 тис. грн.
Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг)
Обсяги виробництва
у натуральних одиницях виміру

Назва основних видів
продукції (робіт, послуг)

Обсяги виробництва
у грошових одиницях виміру,
тис. грн без ПДВ

2017 рік 2018 рік 2019 рік

І півріччя 2017 2018 2019 І півріччя
2020 року рік
рік
рік 2020 року

Вид послуг, одиниця
виміру

Ліжко/
місць

Ліжко/
місць

Ліжко/
місць

Ліжко/
місць

Діяльність готелю

1327

1804

2608

1133

725

Діяльність ресторану, бару

–

–

–

–

1241 887

1118 1390 266
1153 34

Основні показники господарської діяльності підприємства
за останні три роки
№
з/п

Найменування показника

І півріччя
2020 року

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн

1966

2005

2543

600

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг), тис. грн

6508

6405

7245

3 094

3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %

30,2

31,3

35,1

19,4

4 Балансовий прибуток, тис. грн

-4542

-4400

-4702

-2 494

5 Величина чистого прибутку, тис. грн

-5693

-5375

-5704

-2 969

6 Вартість необоротних активів (балансова), тис. грн

68309

62953

57589

54 750

349

208

128

247

8 Вартість активів (балансова), тис. грн

68658

63161

57717

54 997
53 825

7 Вартість оборотних активів (балансова), тис. грн
9 Вартість власного капіталу, тис. грн

67873

62498

56794

10 Дебіторська заборгованість, тис. грн

18

27

29

46

11 Кредиторська заборгованість, тис. грн

785

663

923

1 172

12 Середньооблікова чисельність працівників, осіб

26

20

22

19

Підприємство має кредиторську заборгованість, а саме:
Кредиторська заборгованість
на 01.01.2020

Кредиторська заборгованість
на 01.07.2020

Найменування показника усього, простроче- простроче- усього, простроче- прострочеу тому на менше на більше у тому на менше на більше
числі
30 днів
360 днів
числі
30 днів
360 днів
Заборгованість із виплати
заробітної плати, тис. грн

161

–

–

281

0

0

Заборгованість зі сплати
податків і зборів, тис. грн

430

–

350

529

0

309

Заборгованість перед постачальниками, тис. грн

332

24

–

362

40

0

Кредити, одержані у вітчизняних банках, тис. грн

–

–

–

–

–

–

923

24

350

1172

40

309

Загальна сума кредиторської заборгованості,
тис. грн

У тому числі поточні зобов’язання перед бюджетом та соціальними
фондами станом на 01.07.2020:
26 тис. грн – ПДВ;
445 тис. грн – ПДФО з фіз. осіб;
21 тис. грн – єдиний соціальний внесок;
27 тис. грн – військовий збір;
10 тис. грн – податок на нерухоме майно

5 серпня 2020 року

Нежитлове приміщення, до складу
входить: будівля
готелю, будівля
котельні та будівля
гаража

м. НовгородСіверський,
вул. Монастирська,
2-а

Реєстраційний
номер
1397308674105

Функціональне
використання

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля гаража за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 219, балансо
утримувач: Національний банк України (код за ЄДРПОУ 00032106), приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами покупцем – фізичною
особою – Колюбаєвим Віктором Геннадійовичем за 34203,60 грн (тридцять
чотири тисячі двісті три гривні 60 копійок), у тому числі ПДВ – 5700,60 грн
(п’ять тисяч сімсот гривень 60 копійок).

Адреса розташування

Підстава виникнення права
власності

Форма
власності та
власник

Розміщення
готелю

Назва

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

4883,9

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ

Загальна площа
(м2)

Відомості про об’єкт (нерухоме майно)

Витяг з Державного реєстру
речових прав на
нерухоме майно
про реєстрацію
права власності

Держава в
особі УКБ
Чернігівської
ОДА

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка не сформована.
Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: вики
ди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює, відходи
не утворює і не розміщує.
За I півріччя 2020 року екологічний податок нарахований в сумі
500,01 грн.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 27 серпня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
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 електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація єдиного майнового комплексу Державного комерційного
підприємства «Готель «Слов’янський» здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432
(із змінами).
Покупець єдиного майнового комплексу Державного комерційного
підприємства «Готель «Слов’янський» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством
про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати
дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового
комплексу (далі – дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду
заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» покупець стає правонаступником всіх майнових прав
і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою.
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 57 717 485,60 грн (п’ятдесят сім мільйонів сімсот сімнадцять тисяч чотириста вісімдесят п’ять грн 60 коп.) без урахування ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 28 858 742,80 грн (двадцять вісім мільйонів вісімсот п’ятдесят вісім тисяч сімсот сорок дві грн 80 коп.)
без урахування ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 28 858 742,80 грн (двадцять вісім
мільйонів вісімсот п’ятдесят вісім тисяч сімсот сорок дві грн 80 коп.) без
урахування ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5 771 748,56 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 885 874,28 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 885 874,28 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
Умови продажу:
покупець єдиного майнового комплексу Державного комерційного
підприємства «Готель «Слов’янський» зобов’язаний від дати переходу
права власності забезпечити:
1) погашення протягом 6 місяців від дати переходу права власності на
об’єкт приватизації заборгованості Державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський» із заробітної плати, перед Державним бюджетом України, місцевими бюджетами, Пенсійним фондом та соціальними фондами України, яка склалася на дату переходу до покупця права
власності на об’єкт приватизації;
2) недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи власника 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 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 від дати переходу права власності
на об’єкт приватизації.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог
частини третьої статті 27 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
4. Додаткова інформація
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, Черкаській та Чернігівській областях;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний єдиний майновий комплекс Державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський»);
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування
гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43173325;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
SWIFT: PBANUA2X;
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;

Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем його розташування.
Телефон: 0 (258) 3-15-51.
Відповідальна особа: директор Багнюк Лариса Миколаївна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50,
м. Київ, 03039. Місцезнаходження представника організатора: м. Чернігів,
проспект Миру, 43, 3-й поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302, адреса
вебсайта: 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 8.00
до 16.00. Перерва на обід з 12.30 до 13.15. Контактна особа: Амельченко
Юлія Василівна.
Телефон для довідок (0462) 676-302.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
від 29.07.2020 № 13/431.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-04-21-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни – 20 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –
20 календарних днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 577 174,86 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 288 587,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 288 587,43 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є 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.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях про повторний
продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
окремого майна – будівлі колишнього дитячого садка
загальною площею 2511,5 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – будівля
колишнього дитячого садка загальною площею 2511,5 м2.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця,
вул. Миру, 6А.
Назва балансоутримувача: ПрАТ «Фірма «Житомирінвест» (код ЄДРПОУ 01272640) за адресою: 10029, м. Житомир, вул. Степана Бандери, 7.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою двоповерхову цегляну будівлю з підвалом загальною площею 2511,5 м2, фундамент – з/б блоки,
покрівля – оцинковане залізо, перекриття – залізобетонні панелі, віконні
та дверні прорізи відсутні. Інженерні комунікації відсутні. Рік забудови –
1994. Будівля тривалий час не використовується та не перебуває в оренді, розташована в центрі населеного пункту. Стан об’єкта незадовільний.
Об’єкт зареєстровано. Індексний номер витягу 200625603, реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна 2033013818203, номер запису про право
власності 35528304, дата реєстрації 13.02.2020.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 13.02.2020, індексний номер
витягу 200625603, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна
2033013818203, номер запису про право власності 35528304.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділена.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 09 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
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 електрон
ного 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 колишнього дитячого садка загальною площею
2511,5 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електрон
них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець будівлі колишнього дитячого садка загальною площею
2511,5 м2 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 235718,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 117859,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 117859,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 23571,80 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 11785,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11785,90 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Умови продажу.
Покупець будівлі колишнього дитячого садка загальною площею
2511,5 м2 зобов’язаний забезпечити:
використання об’єкта для задоволення соціальних, побутових, виробничих та інших потреб.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п’яти років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця відповідно до вимог
частини третьої статті 27 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
4. Додаткова інформація
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:
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Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях.
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA088201720355259003000141358 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42956062
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45

Телефон: (0412) 420-416, е-mail: ztfdmu@gmail.com.
Відповідальна особа: Вознюк Ірина Леонідівна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській
областях, адреса: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 16 липня, 77,
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок: Управління забезпечення реалізації повноважень
у Житомирській області, тел. (0412) 420-416, в робочі дні з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.
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 Рівненській та Житомирській областях від
28.07.2020 № 394.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-10-000024-1.

Період між аукціонами:
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 без умов – 2357,18 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1178,59 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1178,59 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є 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.

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

Увага! Публікуються змінені переліки об’єктів, затверджені наказом Фонду від 21.07.2020 № 1229.
Додаток 3
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 21.07.2020 № 1229)

ПЕРЕЛІК
окремого майна, що підлягає приватизації в 2020 році
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
римувача або зберіга- Орган управління до переліку об’єктів, що підлягають
ча, код за ЄДРПОУ
приватизації (назва, дата, номер)
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
Приміщення № 14 в будівлі критої стоянки
Вінницька обл., Туль- ПрАТ «Тульчинське
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
літ. В1 площею 55,2 кв. м, яке не увійшло
чинський р-н, м. Туль- АТП 10557», код за
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
до статутного капіталу ВАТ «Тульчинське АТП чин, вул. Леонтовича ЄДРПОУ 05460953
по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
10557», код за ЄДРПОУ 05460953
Миколи, 61
Хмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ластях
Будівля лазні літ. «А» загальною площею
Вінницька обл.,
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
114,0 кв. м, яка не увійшла до статутного
Могилів-Подільський
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
капіталу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ
р-н, с. Козлів,
по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
00414247
вул. Перемоги, 37
Хмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ластях
Будівля будинку побуту літ. «А» загальною
Вінницька обл.,
СТОВ «Пляхівське», код Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 111,1 кв. м з ганком, яка не увійшла Козятинський р-н,
за ЄДРПОУ 00448195 відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
до статутного капіталу КСП «Пляхівське», код с. Пляхова, вул. Попо Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
за ЄДРПОУ 00448195
дільська, 7а
Хмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ластях
Будівля млина загальною площею 80,2 кв. м, Вінницька обл., Гай- ФГ «Людмила-Вінко», Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшла до статутного капіталу КСП
синський р-н, с. Буб- код за ЄДРПОУ
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
«Поділля», код за ЄДРПОУ 00448150
нівка, вул. Першо35711815
по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
травнева, 82А
Хмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ластях
Погріб загальною площею 50,4 кв. м, що не Вінницька обл., Гай- ФГ «Людмила-Вінко», Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
увійшов до статутного капіталу КСП «Подісинський р-н, с. Буб- код за ЄДРПОУ
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
лля», код за ЄДРПОУ 00448150
нівка, вул. Першо35711815
по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
травнева, 84А
Хмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ластях
Будівля лазні літ. А, тамбур літ. А1, прибуВінницька обл.,
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
дова літ А2 загальною площею 135,9 кв. м, м. Бар, вул. Героїв
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
Чорнобиля, 10
по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
«Барський цукровий завод», код за ЄДРПОУ
Хмельницькій об- приватизації в 2020 році»
00371914
ластях
Будівля лазні загальною площею 153,1 кв. м, Вінницька обл., Му
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
ровано-куриловець
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
«Вищеольчедаївський цукровий завод», код кий р-н, с. Вищеольпо Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
за ЄДРПОУ 00371593
чедаїв, вул. УрожайХмельницькій об- приватизації в 2020 році»
на, 3
ластях
Будівля колишнього клубу з антресоллю,
Вінницька обл., КозяВідсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
підвалом п/А загальною площею 410,9 кв. м, тинський р-н, с. Іванвідділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ганком, прибудовами а, а1, яка не увійшла ківці, вул. Шевченка
по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
до статутного капіталу СВАТ «Обрій», код за Т., 29
Хмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ЄДРПОУ 03058840
ластях
Будівля лазні загальною площею 104,2 кв. м, Вінницька обл., НеВідсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
мирівський р-н, смт.
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
«Ситковецький цукровий завод», код за ЄД- Ситківці, вул. Манпо Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
РПОУ 00371765
дролька, 27
Хмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ластях
Приміщення їдальні площею 308,8 кв. м,
Вінницька обл.,
ПрАТ «АгропереробРегіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшло до статутного капіталу ВАТ
м. Ямпіль, вул. Соник», код за ЄДРПОУ відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
«Ямпільський консервний завод», код за ЄД- нячна, 6
00374025
по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
РПОУ 00374025
Хмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ластях
Виробнича будівля складу № 1 літ.А загаль- Вінницька обл.,
Вінницька філія ПАТ
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ною площею 94,0 кв. м
Шаргородський
«Укртелеком», код за відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
р-н, с. Рахни Лісові, ЄДРПОУ 01182204
по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
вул. Макаренка, 32-А
Хмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ластях
Мережа господарсько-побутової каналізації Вінницька обл.,
ПрАТ «Крижопільський Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
виробничого майданчика, інв. № 3262,
Крижопільський
цукровий завод», код відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
1985 р. в.
р-н, с. Городківка,
за ЄДРПОУ 03374764 по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
вул. БлаговіщенХмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ська, 103
ластях
Повітроводи АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в.
Вінницька обл.,
ПрАТ «Крижопільський Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Крижопільський
цукровий завод», код відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
р-н, с. Городківка,
за ЄДРПОУ 03374764 по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
вул. БлаговіщенХмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ська, 103
ластях
Колектор вузла очисних споруд господарчої Вінницька обл.,
ПрАТ «Крижопільський Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
та побутової води, інв. № 3197, 1985 р. в.
Крижопільський
цукровий завод», код відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
р-н, с. Городківка,
за ЄДРПОУ 03374764 по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
вул. БлаговіщенХмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ська, 103
ластях
Напірний трубопровід незабруднених вироб- Вінницька обл.,
ПрАТ «Крижопільський Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ничих стічних вод з ставків-накопичувачів на Крижопільський
цукровий завод», код відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ставки біохімочистки, інв. № 3185, 1985 р. в. р-н, с. Городківка,
за ЄДРПОУ 03374764 по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
вул. БлаговіщенХмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ська, 103
ластях
Напірний трубопровід 1407 виробничих
Вінницька обл.,
ПрАТ «Крижопільський Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
стічних вод на ставки- накопичувачі, інв.
Крижопільський
цукровий завод», код відділення онду
«Про затвердження переліків об’єктів
№ 3184, 1985 р. в.
р-н, с. Городківка,
за ЄДРПОУ 03374764 по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
вул. БлаговіщенХмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ська, 103
ластях
Напірний трубопровід питної води на вузол Вінницька обл.,
ПрАТ «Крижопільський Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
біохімочистки В-15, інв. № 3157, 1985 р. в. Крижопільський
цукровий завод», код відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
р-н, с. Городківка,
за ЄДРПОУ 03374764 по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
вул. БлаговіщенХмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ська, 103
ластях
Напірний трубопровід скиду очисних вод в
Вінницька обл.,
ПрАТ «Крижопільський Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
акумулюючі ставки К 1-14Б, інв. № 3182,
Крижопільський
цукровий завод», код відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
1985 р. в.
р-н, с. Городківка,
за ЄДРПОУ 03374764 по Вінницькій та малої приватизації, що підлягають
вул. БлаговіщенХмельницькій об- приватизації в 2020 році»
ська, 103
ластях
Гаражі літ «Б» загальною площею 59,9 кв. м з Вінницька обл, Бар- Північний офіс ДерДержавна ауди- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
оглядовими ямами літ. «б», «б1»
ський р-н, м. Бар,
жаудитслужби, код за торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
вул. Кривоноса 66-А, ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають
гараж 2, 3
приватизації в 2020 році»
Гараж загальною площею 20,2 кв. м
Вінницька обл.,
Північний офіс ДерДержавна ауди- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Вінниця, вул. Чехо- жаудитслужби, код за торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
ва, 1а, ТВГ «Авіатор», ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають
гараж 280 (303)
приватизації в 2020 році»

№ 35 (1315)

Продовження додатка 3
Назва об’єкта
Нежитлові приміщення на 3 поверсі в будівлі
літ. А загальною площею 204,28 кв. м, у т.ч.:
приміщення № 3-№ 12, 34 % коридору «ІІІ»,
34 % коридору «ІV», 50 % туалету «V», 50 %
умивальника «VІ», 34 % коридору «VІІ», 1/3
сходової клітини «І», 1/3 сходової клітини «ІІ»
Будівля їдальні літ. «№ 1» загальною площею
746,2 кв. м з ганком

Адреса об’єкта
Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар,
майдан Святого Миколая, 20

Назва балансоут
римувача або зберігача, код за ЄДРПОУ
Північний офіс Держаудитслужби, код за
ЄДРПОУ 40479560

Вінницька обл.,
ПАТ «Південьзахідм. Вінниця, вул. Про- шляхбуд», код за ЄДмислова, 7а
РПОУ 03449841

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

Регіональне
відділення Фонду
по Вінницькій та
Хмельницькій областях
Будівля лікувально-профілактичного пункту Вінницька обл.,
ПАТ «ПівденьзахідРегіональне
літ. «№ 51» загальною площею 739,6 кв. м, з м. Вінниця, вул. Про- шляхбуд», код за ЄД- відділення Фонду
прибудовою та ганком
мислова, 7а
РПОУ 03449841
по Вінницькій та
Хмельницькій областях
Будівля їдальні літ. «А», загальною площею Вінницька обл., Ора- Оратівська селищна
Регіональне
205,3 кв. м
тівський р-н, с. Уга- рада Оратівського
відділення Фонду
рове, вул. Молодіж- району Вінницької об- по Вінницькій та
на, 46а
ласті, код за ЄДРПОУ Хмельницькій об04327985
ластях

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

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Будівля колишнього будинку управління ста- Вінницька обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
тистики літ. А, загальною площею 227,4 кв. м м. Бар, вул. Соборстатистики у Він
ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
з ґанками а, а1, а2
на, 32
ницькій області, код за України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЄДРПОУ 02359395
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративна будівля, загальною площею Вінницька обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
590,3 кв. м
м. Бершадь, вул. Ми- статистики у Він
ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
колаєнка, 21
ницькій області, код за України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЄДРПОУ 02359395
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративний будинок, загальною пло- Вінницька обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
щею 113,9 кв. м
м. Хмільник,
статистики у Він
ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Пушкіна, 17
ницькій області, код за України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЄДРПОУ 02359395
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлове приміщення – приміщення пункту Хмельницька обл.,
Державна установа
Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
сигналізаційних прогнозів загальною площею Красилівський р-н,
«Хмельницька обласна України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
86,9 кв. м
с. Кременчуки,
фітосанітарна лабора- безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Центральна,
торія», код за ЄДРПОУ чових продуктів
дження переліків об’єктів малої при46 «б»
38481895
та захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлове приміщення – бокс-гараж загаль- Хмельницька обл.,
Державна установа
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ною площею 33,5 кв. м
Летичівський р-н,
«Хмельницька обласна України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
смт. Летичів, вул. Ю. фітосанітарна лабора- безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
Савіцького, 16/4
торія», код за ЄДРПОУ чових продуктів
приватизації в 2020 році»
38481895
та захисту споживачів
Гараж загальною площею 20,3 кв. м
Хмельницька обл.,
Державна установа
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Теофіпольський
«Хмельницька обласна України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
р-н, смт. Теофіполь, фітосанітарна лабора- безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
вул. Небесної Соторія», код за ЄДРПОУ чових продуктів
приватизації в 2020 році»
тні, 27
38481895
та захисту споживачів
Гараж загальною площею 19,0 кв. м
Хмельницька обл.,
Державна установа
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Ярмолинецький р-н, «Хмельницька обласна України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
смт. Ярмолинці,
фітосанітарна лабора- безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
вул. Шевченка, 2,
торія», код за ЄДРПОУ чових продуктів
приватизації в 2020 році»
гараж 2
38481895
та захисту споживачів
Гаражі загальною площею 87,3 кв. м
Хмельницька обл.,
Регіональний офіс вод- Державне агент- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Хмельницький,
них ресурсів у Хмель- ство водних ре- «Про затвердження переліків об’єктів
вул. Я.Мудрого, 11
ницькій області, код за сурсів України
малої приватизації, що підлягають
ЄДРПОУ 05446893
приватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля загальною площею
Хмельницька обл.,
Центрально-Західне
Міністерство юс- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
687,4 кв. м
Деражнянський
міжрегіональне управ- тиції України
«Про внесення змін до наказу Фонду
р-н, м. Деражня,
ління Міністерства
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Миру, 89
юстиції (м. Хмельницьдження переліків об’єктів малої прикий), код за ЄДРПОУ
ватизації, що підлягають приватизації
43316784
в 2020 році» (із змінами)
Будівля сараю
Хмельницька обл..,
Регіональний офіс вод- Державне агент- Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
м. Славута, вул. При- них ресурсів у Хмель- ство водних
«Про внесення змін до наказу Фонду
вокзальна, 69А
ницькій області, код
ресурсів
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЄДРПОУ 05446893
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Комплекс нежитлових будівель та споруд
Хмельницька обл.,
Чемеровецька район- Державна служба Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
загальною площею 709,8 кв. м у складі:
Чемеровецький
на державна лікарня
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
адміністративно-виробниче приміщення літ. р-н, смт. Чемерівці, ветеринарної медибезпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверА-1 площею 397,5 кв. м; приміщення віварію вул. Центральна, 64г цини, код за ЄДРПОУ чових продуктів
дження переліків об’єктів малої приліт. Б-1 площею 82,1 кв. м; підсобне при00712019
та захисту споватизації, що підлягають приватизації
міщення літ. В-1 площею 59,1 кв. м; сарайживачів
в 2020 році» (із змінами)
гараж літ. Г-1 площею 153 кв. м; погріб
літ. Д-1 площею 18,1 кв. м; піднавіс літ. Е;
огорожа – 1-4
Комплекс будівель у складі: будівля ветмеди- Хмельницька обл.,
Теофіпольська район- Державна служба Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
цини А-1 площею 80,5 кв. м; сарай Б-1 пло- Теофіпольський р-н, на державна лікарня
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
щею 48,3 кв. м; гараж В-1 площею 21,9 кв. м с. Єлизаветпіль,
ветеринарної медибезпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Двірська, 2
цини, код за ЄДРПОУ чових продуктів
дження переліків об’єктів малої при00711942
та захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Частина адміністративної будівлі, загальною Хмельницька обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
площею 278,6 кв. м., гараж наземний, за- Полонський р-н,
статистики у Хмельба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
гальною площею 26,9 кв. м, складське при- м. Полонне, вул. Л.
ницькій області, код за України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверміщення, загальною площею 15,2 кв. м
Українки, 154
ЄДРПОУ 02362894
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративна будівля, загальною площею Хмельницька обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
491,8 кв. м
м. Старокостянтинів, статистики у Хмельба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
пров. Подільський, 2 ницькій області, код за України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЄДРПОУ 02362894
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
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4

відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва балансоут
римувача або зберігача, код за ЄДРПОУ
Головне управління
статистики у Хмельницькій області, код за
ЄДРПОУ 02362894

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Адміністративний будинок, загальною пло- Хмельницька обл.,
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
щею 426,9 кв. м
Волочиський р-н,
ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
м. Волочиськ,
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Лисенка, 8а
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежиле приміщення, загальною площею
Хмельницька обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
483,5 кв. м
Красилівський р-н,
статистики у Хмельба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
м. Красилів, вул. Бу- ницькій області, код за України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверлаєнка, 6а
ЄДРПОУ 02362894
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (разом з приДніпропетровська
ВАТ «Баглійське», код Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
будовами літ. А1-1, А2-1) загальною площею обл., Дніпровський
за ЄДРПОУ 00488763 відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
115,9 кв. м
р-н, с. Степове,
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
вул. Весняна, 4а
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля заправ- Дніпропетровська
ПрАТ «Північний
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ного пункту) площею 13,0 кв. м
обл., м. Кривий Ріг, ГЗК», код за ЄДРПОУ відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
вул. Черкасова, 85Д 00191023
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Будівля клубу загальною площею 757,5 кв. м Дніпропетровська
АТ «Дніпровська тепло- Міністерство
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
обл., м. Кам’янське, електроцентраль», код енергетики та
«Про затвердження переліків об’єктів
вул. Заводська, 2
за ЄДРПОУ 00130820 захисту довкілля малої приватизації, що підлягають
України
приватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля літ. А-1 (у складі: приДніпропетровська
ПАТ «Дніпровський
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
будови літ. А1-1, А2-1, а-1, вхід в підвал
обл., м. Кам’янське, металургійний комбі- відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
літ. а1-1, ганок літ. а) загальною площею
вул. Соборна, 16а
нат», код за ЄДРПОУ по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
388,0 кв. м
05393043
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 з підвалом літ.
Дніпропетровська
ПАТ «Дніпровський
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
під А-1, прибудови літ. а-1, а1-1, ганки літ. обл., м. Кам’янське, металургійний комбі- відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
а, а1, загальною площею 189,6 кв. м, навул. Коваленка, 4
нат», код за ЄДРПОУ по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
віс літ. Б
05393043
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 загальною плоДніпропетровська
ПАТ «Дніпровський
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 423,8 кв. м, з підпірною стінкою № 1,
обл., м. Кам’янське, металургійний комбі- відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ганком № 2, тротуаром І
вул. Соборна, 5
нат», код за ЄДРПОУ по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
05393043
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 площею
Дніпропетровська
ПАТ «Дніпровський
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
178,5 кв. м, у складі: прибудова літ. а-1, га- обл., м. Кам’янське, металургійний комбі- відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
нок літ. а, склад літ. Б
Прохідний тупик, 6
нат», код за ЄДРПОУ по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
05393043
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Гараж ДК (склад) літ. Б-1 загальною площею Дніпропетровська
ПАТ «Інтерпайп
Регіональне
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
98,2 кв.м
обл., м. Дніпро,
Нижньодніпровський відділення по
«Про внесення змін до наказу Фонду
просп. Калнишевсько- трубопрокатний заДніпропетроввід 28.12.2019 № 1574 «Про затверго Петра, 27к
вод», код за ЄДРПОУ ській, Запорізькій дження переліків об’єктів малої при05393116
та Кіровоградській ватизації, що підлягають приватизації
областях
в 2020 році»
Гараж шлакоблочний А-1, загальною площею Дніпропетровська
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
48,3 кв. м
обл., смт. Царичанка, статистики у Дніпропе- ба статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
вул. 14-ї Гвардійської тровській обл., код за України
малої приватизації, що підлягають
Дивізії, 8
ЄДРПОУ 02359946
приватизації в 2020 році»
Гараж на дві машини загальною площею
Дніпропетровська
Управління Державної Державна казна- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
51,03 кв. м
обл., Томаківський
казначейської служби чейська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
р-н, смт. Томаківка, України у Томаківському України
малої приватизації, що підлягають
вул. Незалежна, 1
районі Дніпропетровприватизації в 2020 році»
ської області, код за
ЄДРПОУ 36729802
Гараж загальною площею 33,7 кв. м
Дніпропетровська
Управління Державної Державна казна- Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
обл., м. Кривий
казначейської служби чейська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду
Ріг, вул. СвятоУкраїни у КриворізьУкраїни
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверМиколаївська, 43,
кому районі Дніпропедження переліків об’єктів малої пригараж 2, 50000
тровської області, код
ватизації, що підлягають приватизації
за ЄДРПОУ 38032070
в 2020 році»
Будівля лікарні літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська
Криворізька міжрайон- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
87,4 кв. м
обл., м. Кривий Ріг, на державна лаборато- України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Полєнова, 54
рія Державної служби безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверУкраїни з питань
чових продуктів
дження переліків об’єктів малої прибезпечності харчових та захисту споватизації, що підлягають приватизації
продуктів та захисту
живачів
в 2020 році» (із змінами)
споживачів, код за ЄДРПОУ 25001041
Частина нежитлової будівлі літ. А площею
Дніпропетровська
ПрАТ «ДТЕК ПавлоМіністерство
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
138,4 кв. м, ганок з навісом літ. а, замообл., м. Першотраградвугілля», код ЄД- енергетики та
«Про внесення змін до наказу Фонду
щення I
венськ, вул. Ювілей- РПОУ 00178353
захисту довкілля від 28.12.2019 № 1574 «Про затверна, 27
України
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
18/25 часток бази відпочинку «Енергетик» у Дніпропетровська
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ Міністерство
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
складі: будівля двоповерхова Б-127,1 кв. м; обл., НовомосковЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», код енергетики та
«Про внесення змін до наказу Фонду
будівля двоповерхова (спальний корпус)
ський р-н, с. Орлів- ЄДРПОУ 23359034
захисту довкілля від 28.12.2019 № 1574 «Про затверВ-444,1 кв. м; їдальня Ж-73,5 кв. м; будівля щина, вул. ДиминтоУкраїни
дження переліків об’єктів малої прискладу З-66,9 кв. м
вича, 3
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Комплекс будівель та споруд у складі: буДніпропетровська
Царичанський
Міністерство
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
дівля літ. А-1, будівля літ. Б-1, гараж літ.
обл., Царичанський районний відділ
внутрішніх справ «Про внесення змін до наказу Фонду
В-1, гараж літ. Г-1, гараж літ. Д-1, гараж літ. р-н, смт. Царичанка, Головного управління України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЕ-1, навіс літ. Ж-1, ворота № 1, № 2, забор вул. Театральна, 33
Міністерства
дження переліків об’єктів малої при№ 3, № 4
внутрішніх
ватизації, що підлягають приватизації
справ України в
в 2020 році» (із змінами)
Дніпропетровській
області, код за
ЄДРПОУ 08671403
Нежиле приміщення
Дніпропетровська
ДП «Центр державного Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
обл., Царичанський земельного кадастру», України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
р-н, смт. Царичанка, код за ЄДРПОУ
геодезії, картогра- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Центральна, 109, 21616582
фії та кадастру
дження переліків об’єктів малої приприм. 3
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративна будівля, А-2 загальною пло- Дніпропетровська
Управління Державної Державна казна- Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
щею 748,2 кв. м
обл., Криничанський казначейської
чейська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду
р-н, смт. Кринички,
служби України у
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Заводська, 1
Криничанському районі
дження переліків об’єктів малої приДніпропетровської
ватизації, що підлягають приватизації
області, код за
в 2020 році» (із змінами)
ЄДРПОУ 38052307
Гараж, Б-1, загальною площею 63,7 кв. м
Дніпропетровська
Управління Державної Державна казна- Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
обл., Криничанський казначейської
чейська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду
р-н, смт. Кринички,
служби України у
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Заводська, 1
Криничанському районі
дження переліків об’єктів малої приДніпропетровської
ватизації, що підлягають приватизації
області, код за
в 2020 році» (із змінами)
ЄДРПОУ 38052307
Адміністративне (нежитлове) приміщення
Дніпропетровська
Східний офіс
Державна ауди- Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
загальною площею 185,4 кв. м
обл., Криничанський Державної
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду
р-н, смт. Кринички,
аудиторської служби України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Грушевського
України, код за
дження переліків об’єктів малої приМихайла, 4а
ЄДРПОУ 40477689
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Гараж загальною площею 27,9 кв. м
Дніпропетровська
Східний офіс
Державна ауди- Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
обл., Криничанський Державної
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду
р-н, смт. Кринички,
аудиторської служби України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Грушевського
України, код за
дження переліків об’єктів малої приМихайла, 4/1
ЄДРПОУ 40477689
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлова будівля загальною площею
Дніпропетровська
ПрАТ «ДТЕК
Міністерство
Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
398,1 кв. м
обл., м. ПершотраПавлоградвугілля», код енергетики
«Про внесення змін до наказу Фонду
венськ, вул. Молоза ЄДРПОУ 00178353 України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердіжна, 34
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
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Продовження додатка 3
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Приміщення, загальною площею 487,93 кв. м Дніпропетровська
обл., смт. Магдалинівка вул. Центральна, 44

Назва балансоут
римувача або зберігача, код за ЄДРПОУ
Головне управління
статистики у
Дніпропетровській
області, код за
ЄДРПОУ 02359946

Будівля, загальною площею 135,7 кв. м

Дніпропетровська
Головне управління
обл., смт. Царичанка, статистики у
вул. Центральна, 105 Дніпропетровській
області, код за
ЄДРПОУ 02359946

Гараж загальною площею 32,5 кв. м

Дніпропетровська
обл.,Царичанський
р-н, смт. Царичанка,
вул. 50-років Жовтня, 8А

Східний офіс
Державної
аудиторської служби
України, код за
ЄДРПОУ 40477689

Гараж загальною площею 29,6 кв. м

Дніпропетровська
обл.,м. Новомосковськ, вул. Шевченка (Шевченко), 7,
гараж 1

Східний офіс
Державної
аудиторської служби
України, код за
ЄДРПОУ 40477689

Гараж загальною площею 21,7 кв. м

Дніпропетровська
обл., Верхньодніпровський р-н,
м. Верхньодніпровськ,
вул. Яцковського Сергія, гараж Г3
Технічна будівля ПРЦ літ. А, загальною пло- Запорізька обл., Защею 120,2 кв. м
порізький р-н, смт.
Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11
Технічна будівля ПРЦ літ. К, загальною пло- Запорізька обл., Защею 41,9 кв. м
порізький р-н, смт.
Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11
Склад ПММ, літ. М, загальною площею
Запорізька обл., За19,7 кв. м
порізький р-н, смт.
Кушугум, вул. Історична (вул. Комсомольська), 11
Свинарник на 300 місць, літ. Д, Ж, загальною Запорізька обл., Поплощею 612,2 кв. м; відстійники первинлогівський р-н, м. Поні: № 2 площею 22,9 кв. м; № 3 площею
логи, вул. Кар’єрна,
22,9 кв. м; жолоб № 5 площею 93,2 м. п.;
28
паркан № 4 площею 76,8 кв. м; станція насосної артсвердловини площею 22,4 кв. м;
дробарка «Волгарь», інв. № 457012; дробарка «Волгарь», інв. № 457014; шафа платтєва
з антресоллю, нв. № 700390; шафа платтєва
з антресоллю, інв. № 700391; пересувна підстанція ПКТП, інв. № 400632; трактор МТЗ572, інв. № 400672; трансформатор МТЗ-80,
інв. № 400698
Котельня з підвалом та тамбуром, літ. К, к, Запорізька обл., ПоК11, К12, площею 608,9 кв. м; слюсарна
логівський р-н, м. Помайстерня, літ К6, площею 74,5 кв. м; зва- логи, вул. Кар’єрна,
рювальний цех, літ. К7, площею 36,9 кв. м; 28
склад, літ. К8, площею 20,0 кв. м; гараж літ.
К9, площею 55,3 кв. м; димова труба, літ.
К15; майданчик котельної І
Нежитлове приміщення № 7 основної
Запорізька обл.,
частини літ. А IV НЖ загальною площею
м. Бердянськ, вул. Ту1 712,3 кв. м
ристична (вул. Єгорова), 2а

Східний офіс
Державної
аудиторської служби
України, код за
ЄДРПОУ 40477689

Підвал (склад) літ. В, загальною площею
82,0 кв. м

Запорізька обл.,
м. Запоріжжя, пр.
Соборний (пр. Леніна), 38

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ
00191247

Підвал (гараж) літ. Д, загальною площею
42,0 кв. м

Запорізька обл.,
м. Запоріжжя, пр.
Соборний (пр. Леніна), 38

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ
00191247

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»,
код за ЄДРПОУ
21560766
ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»,
код за ЄДРПОУ
21560766

Апарат Фонду

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

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»,
код за ЄДРПОУ
21560766

Апарат Фонду

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

ТОВ «Гірничодобувна
компанія «МІНЕРАЛ», код за ЄДРПОУ
00191253

Регіональне
відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській
областях

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

ТОВ «Гірничодобувна
компанія «МІНЕРАЛ», код за ЄДРПОУ
00191253

Регіональне
відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській
областях

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

ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ», код за ЄДРПОУ
14311459

Регіональне
відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській
областях
Регіональне
відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській
областях
Регіональне
відділення Фонду
по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській
областях
Державна служба статистики
України

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

Нежитлова будівля, літ. А загальною площею Запорізька обл.,
318,9 кв. м
Кам’янськоДніпровський
р-н, м. Кам’янкаДніпровська, вул. Набережна, 68
Нежитлова будівля літ. А, загальною площею Запорізька обл.,
387,6 кв. м
м. Оріхів, вул. Шевченка, 15

Головне управління
статистики у Запорізькій області, код за
ЄДРПОУ 02360576

Автомобільні бокси ГРП-3 загальною площею Кіровоградська обл.,
221,4 кв. м
Маловисківський
район, смт. Смоліне,
вул. Транспортна, 4
Нежитлове приміщення (підвальне) загаль- Кіровоградська обл.,
ною площею 34,0 кв. м
Олександрійський
р-н, смт. Приютівка,
вул. Залізнична, 5

ДП «Східний ГЗК», код
за ЄДРПОУ 14309787

Будівля підвалу загальною площею
209,7 кв. м

ТДВ «Маловисківське
хлібоприймальне підприємство», код за
ЄДРПОУ 00954774

Кіровоградська обл.,
Маловисківський
р-н, м. Мала Виска,
вул. Центральна (вул.
Жовтнева), 132/1

Головне управління
статистики у Запорізькій області, код за
ЄДРПОУ 02360576

ТОВ «Користівське
хлібоприймальне підприємство», код за
ЄДРПОУ 00951853

Нежитлове підвальне приміщення загальною Кіровоградська обл.,
площею 38,4 кв. м
Новомиргородський
р-н, м. Новомиргород, вул. Садова,
14/19

ТОВ «Вентура», код за
ЄДРПОУ 32155508

Нежитлове підвальне приміщення загальною Кіровоградська обл.,
площею 25,5 кв. м
Новомиргородський
р-н, м. Новомиргород, вул. Шевченка, 2/3

ПрАТ «Новомиргородське автотранспортне
підприємство 13545»,
код за ЄДРПОУ
03117398

Підвальне приміщення загальною площею
164,2 кв. м

ПАТ «Помічнянський
елеватор», код за ЄДРПОУ 00951899

Кіровоградська обл.,
Добровеличківський
р-н, м. Помічна,
вул. Гагаріна, 54

Підвальне приміщення прийомо – здаточно- Кіровоградська обл., СТОВ «Степ-Агро», код
го корпусу загальною площею 187,7 кв. м
Новоукраїнський
за ЄДРПОУ 31411114
р-н, м. Новоукраїнка,
вул. Курчатова, 42-а
Нежитлове приміщення загальною площею
260,8 кв. м

Кіровоградська обл.,
м. Олександрія,
вул. Бульварна (вул.
Свердлова), 43

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Орган управління до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Державна ауди- Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Державна ауди- Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Державна ауди- Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2020 році»

ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКСПРЕСС», код за ЄДРПОУ 37583626

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

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Міністерство
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
енергетики та
«Про затвердження переліків об’єктів
захисту довкілля малої приватизації, що підлягають
України
приватизації в 2020 році»
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях

№ 35 (1315)
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Виробничий будинок (забійний цех) загаль- Кіровоградська обл.,
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ною площею 93,0 кв. м
Голованівський р-н,
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
смт. Голованівськ,
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
вул. Щаслива (вул.
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
Крупської), 10
та Кіровоградській
областях
Нежитлове приміщення загальною площею Кіровоградська обл., ТДВ «Кіровоградське Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
192,9 кв. м
м. Кропивницький
автотранспортне під- відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
(м. Кіровоград),
приємство 13554», код по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
вул. Лавандова (вул. за ЄДРПОУ 05465761 ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
Тореза), 27-а
та Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля загальною площею
Кіровоградська обл., ПРИВАТНЕ ПІДРегіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
227,3 кв. м
Олександрівський р-н, ПРИЄМСТВО ІМ.
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
с. Бовтишка, вул. Со- РАЄВСЬКОГО, код за по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають
снова (вул. Радгосп- ЄДРПОУ 23100218
ській, Запорізькій приватизації в 2020 році»
на), 18
та Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля загальною площею
Кіровоградська обл., Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
104,3 кв. м
м. Знам’янка, вул. Ге- статистики у Кіровоба статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
роїв Крут (вул. Луна- градській обл., код за України
малої приватизації, що підлягають
чарського), 6
ЄДРПОУ 02360926
приватизації в 2020 році»
Нежитлові будівлі: адмінбудинок літ. «А»
Кіровоградська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
загальною площею 107,8 кв.м, гараж на 3
Онуфріївський р-н,
Держпродспоживслуж- України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
бокси літ. «Б»
смт. Онуфріївка,
би в Кіровоградській безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Михайла Скляобласті, код за ЄДчових продуктів
дження переліків об’єктів малої прира, 10
РПОУ 40342220
та захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році»
Нежитлова будівля загальною площею
Кіровоградська обл., Головне Управління
Державна служ- Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
104,3 кв. м
м. Знам’янка, вул. Ге- статистики у Кіровоба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
роїв Крут (Луначарградській області, код України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверського), 6
за ЄДРПОУ 02360926
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році»
Комплекс
м. Кропивницький,
Регіональний офіс вод- Державне агент- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
проїзд Аджамський, 3 них ресурсів у Кірово- ство водних ре- «Про внесення змін до наказу Фонду
градській області, код сурсів України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверза ЄДРПОУ 01038861
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею Кіровоградська обл., Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
201,5 кв. м
Добровеличівський
статистики у Кіровоба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
р-н, смт. Добровелич- градській області, код України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверківка, вул. Шевченза ЄДРПОУ 02360926
дження переліків об’єктів малої прика, 124
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Комплекс будівель загальною площею
Кіровоградська обл., Долинська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
82,6 кв. м у складі: ветлікарня, А; прибудова, Долинський р-н,
державна лікарня
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
а; сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; замос. Гурівка, вул. Цен- ветеринарної медибезпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверщення, 1
тральна, 7
цини, код за ЄДРПОУ чових продуктів
дження переліків об’єктів малої при00700002
та захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Комплекс будівель загальною площею
Кіровоградська обл., Долинська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
198,9 кв. м у складі: адмінбудинок, А; гараж- Долинський р-н,
державна лікарня
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, м. Долинська, вул. 8 ветеринарної медибезпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверГ; колодязь, К; огорожа, № 1; ворота, № 2
березня, 131
цини, код за ЄДРПОУ чових продуктів
дження переліків об’єктів малої при00700002
та захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Комплекс будівель загальною площею
Кіровоградська обл., Долинська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
158,8 кв. м у складі: адмінбудинок, А; прибу- Долинський р-н,
державна лікарня
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
дова, а; гараж, Б; сарай, Р; погріб, Л
с. Олександрівка,
ветеринарної медибезпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Добрянська, 2а цини, код за ЄДРПОУ чових продуктів
дження переліків об’єктів малої при00700002
та захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Комплекс будівель загальною площею
Кіровоградська
Долинська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
129,2 кв. м у складі: адмінбудинок, А; прибу- обл., Долинський
державна лікарня
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
дова, а; гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, р-н, с. Варварівка,
ветеринарної медибезпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверВ; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1 вул. Садова, 7
цини, код за ЄДРПОУ чових продуктів
дження переліків об’єктів малої при00700002
та захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Комплекс будівель
Кіровоградська обл., Головне управління
Пенсійний фонд Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
смт. Вільшанка,
Пенсійного фонду
України
«Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Миру, 62
України в Кіровоградвід 28.12.2019 № 1574 «Про затверській області, код за
дження переліків об’єктів малої приЄДРПОУ 20632802
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлове приміщення, вбудоване в житло- Кіровоградська обл., Головне управління
Пенсійний фонд Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
вий будинок, загальною площею 76,7 кв. м м. Новомиргород,
Пенсійного фонду
України
«Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Лесі Українки,
України в Кіровоградвід 28.12.2019 № 1574 «Про затвер36/4
ській області, код за
дження переліків об’єктів малої приЄДРПОУ 20632802
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Будівлі та споруди у складі: нежитлоКіровоградська обл., Голованівська районна Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ве приміщення літ. А загальною площею
Голованівський р-н, державна лікарня
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
47,39 кв. м, забор
с. Ємилівка, вул. На- ветеринарної медибезпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвербережна (Ліхачоцини, код за ЄДРПОУ чових продуктів
дження переліків об’єктів малої прива), 16
00699980
та захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Будівля та надвірні будівлі Куколівського
Кіровоградська обл., Олександрійська
Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
державного пункту ветеринарної медицини Олександрійський
районна державна
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
загальною площею 94,3 кв. м
р-н, с. Куколівка,
лікарня ветеринарної безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Квітнева (Ленімедицини, код за ЄД- чових продуктів
дження переліків об’єктів малої прина), 5а
РПОУ 00700097
та захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Будівля Головківського державного пункту
Кіровоградська обл., Олександрійська
Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ветеринарної медицини з надвірними спору- Олександрійський
районна державна
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
дами загальною площею 46,4 кв. м
р-н, с. Головківка,
лікарня ветеринарної безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Центральна (Ле- медицини, код за ЄД- чових продуктів
дження переліків об’єктів малої приніна), 150
РПОУ 00700097
та захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Будівля та надвірні будівлі Новопразького
Кіровоградська обл., Олександрійська
Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
державного пункту ветеринарної медицини Олександрійський
районна державна
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
загальною площею 27,4 кв. м
р-н, смт. Нова Прага, лікарня ветеринарної безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Миру (Леніна),
медицини, код за ЄД- чових продуктів
дження переліків об’єктів малої при153/1
РПОУ 00700097
та захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративна будівля, загальною площею Кіровоградська обл., Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
294,89 кв. м
смт. Голованівськ,
статистики у Кіровоба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Соборна, 33
градській області, код України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверза ЄДРПОУ 02360926
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Регіональне відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Нежитлові будівлі у складі: адміністративний Івано-Франківська
Галицьке міжрайонне Державне агент- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
будинок, А загальною площею 557 кв. м,
обл., Калуський р-н, управління водного
ство водних ре- «Про затвердження переліків об’єктів
гаражі, Б загальною площею 362,6 кв. м,
с. Новиця, вул. Шев- господарства, код за сурсів України
малої приватизації, що підлягають
насосна, В загальною площею 4,5 кв. м, від- ченка, 1б
ЄДРПОУ 01037577
приватизації в 2020 році»
стійник, Г загальною площею 5,5 кв. м
Нежитлові будівлі у складі: ветлікарня (А)
Івано-Франківська
Косівська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
загальною площею 229,6 кв. м; крематорій обл., Косівський ра- жавна лікарня ветери- України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
(Б) загальною площею 35 кв. м; гараж (В)
йон, с. Кути, вул. Сня- нарної медицини, код безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
загальною площею 53,1 кв. м
тинська, 117
за ЄДРПОУ 00699632 чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Районна державна лікарня ветеринарної
Івано-Франківська
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
медицини у складі: основна будівля (А)
обл., м. Коломия,
ДержпродспоживУкраїни з питань «Про затвердження переліків об’єктів
загальною площею 553,2 кв. м; гаражі (Б) за- вул. І. Франка, 21
служби в Іванобезпечності хар- малої приватизації, що підлягають
гальною площею 141 кв. м; ворота, огорожа
Франківській обчових продуктів
приватизації в 2020 році»
№ 1, криниця № 2
ласті, код за ЄДРПОУ та захисту спо40309088
живачів
Нежитлова будівля магазину загальною пло- Івано-Франківська
Державне підприємМіністерство роз- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 198,0 кв. м
обл., Коломийський ство спиртової та го- витку економіки, «Про затвердження переліків об’єктів
р-н, смт. Гвіздець,
рілчаної промисловості торгівлі та сільмалої приватизації, що підлягають
вул. І. Франка, 67
«Укрспирт», код за
ського господар- приватизації в 2020 році»
ЄДРПОУ 37199618
ства України
Нежитлові приміщення А загальною площею м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська екс- Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
434,2 кв. м
вул. Південний буль- педиція з геофізичних геології та надр
«Про внесення змін до наказу Фонду
вар, 41
досліджень в свердУкраїни
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверловинах державного
дження переліків об’єктів малої пригеофізичного підприватизації, що підлягають приватизації
ємства «Укргеофізив 2020 році» (із змінами)
ка», код за ЄДРПОУ
01432776
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

№ 35 (1315)

Назва балансоут
римувача або зберігача, код за ЄДРПОУ
ЗАТ «Голованівський
хліб», код за ЄДРПОУ
00378750

Орган управління

Продовження додатка 3
Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Нежитлова будівля, загальною площею
Івано-Франківська
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
484,2 кв. м
обл., м. Городенка,
ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Богуна Івана, 13
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлове приміщення, загальною площею Івано-Франківська
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
413,1 кв. м
обл., м. Богородчани, статистики в Іваноба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Петраша, 1
Франківській обУкраїни
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверласті, код за ЄДРПОУ
дження переліків об’єктів малої при02360599
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративний будинок, А, загальною
Івано-Франківська
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
площею 729,5 кв. м, гараж, Б, загальною
обл., м. Долина,
статистики в Іваноба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
площею 49,1 кв. м
вул. Пушкіна, 12
Франківській обУкраїни
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверласті, код за ЄДРПОУ
дження переліків об’єктів малої при02360599
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлова будівля (адмінбудинок), загаль- Івано-Франківська
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
ною площею 696,6 кв. м
обл., м. Косів,
статистики в Іваноба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Шевченка, 13
Франківській обУкраїни
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверласті, код за ЄДРПОУ
дження переліків об’єктів малої при02360599
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлове приміщення, загальною площею Івано-Франківська
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
1124,4 кв. м
обл., м. Надвірна,
статистики в Іваноба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Грушевського, 18 Франківській обУкраїни
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверласті, код за ЄДРПОУ
дження переліків об’єктів малої при02360599
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративний будинок, А, загальною
Івано-Франківська
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
площею 745,7 кв. м, гараж, Б, загальною
обл., м. Рожнятів,
статистики в Іваноба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
площею 104,9 кв. м
вул. Шевченка, 3а
Франківській обУкраїни
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверласті, код за ЄДРПОУ
дження переліків об’єктів малої при02360599
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адмінбудинок, загальною площею 333,6 кв. м Івано-Франківська
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
обл., м. Снятин,
статистики в Іваноба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Кардинала Йоси- Франківській обУкраїни
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверпа Сліпого, 11
ласті, код за ЄДРПОУ
дження переліків об’єктів малої при02360599
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлова будівля (ветлікарня) у складі:
Івано-Франківська
Косівська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
ветлікарня А, площею 114,1 кв. м та гараж Б, обл., Косівський р-н, жавна лікарня ветери- України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
площею 64,2 кв. м
смт. Яблунів, вул. До- нарної медицини, код безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервбуша, 4
за ЄДРПОУ 00699632 чових продуктів
дження переліків об’єктів малої прита захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Окреме майно у складі: лабораторний корпус м. Чернівці, вул. Кри- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
літ. А, площею 859,50 кв. м, склад літ. Б,
жанівського Б., 23-А Держпродспоживслуж- України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
площею 351,20 кв. м, гараж літ В, площею
би в Чернівецькій об- безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
209,20 кв. м, огорожа № 1
ласті, код за ЄДРПОУ чових продуктів
приватизації в 2020 році»
40416813
та захисту споживачів
Окреме майно у складі: Путильська районЧернівецька обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
на лабораторія літ А загальною площею
Путильський р-н, смт. Держпродспоживслуж- України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
133,50 кв. м, віварій літ. Б загальною плоПутила, вул. Кобилян- би в Чернівецькій об- безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
щею 53,40 кв. м, сарай літ. В загальною пло- ської О., 18
ласті, код за ЄДРПОУ чових продуктів
приватизації в 2020 році»
щею 75,50 кв. м, убиральня літ. Г загальною
40416813
та захисту споплощею 2,24 кв. м
живачів
Окреме майно у складі: будівля ветлабора- Чернівецька обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
торії літ. А загальною площею 338,30 кв. м, Глибоцький р-н, смт. Держпродспоживслуж- України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
сарай-склад літ. Б, насосна літ. В, сарай
Глибока, вул. Героїв би в Чернівецькій об- безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
літ. Г, Д, Е, убиральня літ. Є, вимощення І,
Небесної сотні, 1б
ласті, код за ЄДРПОУ чових продуктів
приватизації в 2020 році»
огорожа № 1, 2
40416813
та захисту споживачів
Нежитлова будівля -адміністративний буди- Тернопільська
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
нок загальною площею 378,2 кв. м
обл., м. Бережани,
статистики у Терноба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Руська, 2
пільській області, код України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверза ЄДРПОУ 02362374
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлове приміщення, адміністративний
Тернопільська обДержавна установа
Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
будинок загальною площею 136,5 кв. м
ласть, Лановецький
«Тернопільська обУкраїни з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
район, м. Ланівці,
ласна фітосанітарна
безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Українська, 50
лабораторія», код за
чових продуктів та дження переліків об’єктів малої приЄДРПОУ 38480210
захисту спожива- ватизації, що підлягають приватизації
чів (код ЄДРПОУ в 2020 році» (із змінами)
39924774)
Нежитлова будівля, будівля гаража загаль- Тернопільська обДержавна установа
Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
ною площею 47,2 кв. м
ласть, Лановецький
«Тернопільська облас- України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
район, м. Ланівці,
на фітосанітарна лабо- безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Українська, 50
раторія», код ЄДРПОУ чових продуктів та дження переліків об’єктів малої при38480210
захисту спожива- ватизації, що підлягають приватизації
чів (код ЄДРПОУ в 2020 році» (із змінами)
39924774)
Регіональне відділення по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Нежитлова будівля (їдальня (літ. «А»)) загаль- Київська область, Ва- ПАТ «Дзвінкове», код Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ною площею 474,30 кв. м, що не увійшла до сильківський район, за ЄДРПОУ 00857404 відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
статутного капіталу ВАТ «Племінний завод
с. Плесецьке, вул. Вапо Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають
«Дзвінкове», код за ЄДРПОУ 00857404
ровицька, 20-а
каській та Черні- приватизації в 2020 році»
гівській областях
Нежитлове приміщення їдальні (літ. «А»)
Київська область,
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
загальною площею 430,1 кв. м, що не увіТаращанський район,
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
йшло до статутного капіталу ВАТ «Лучанський с. Лука, вул. Заводпо Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають
цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00372486 ська, 6
каській та Черні- приватизації в 2020 році»
(припинено)
гівській областях
Нежитлова будівля загальною площею
Київська обл., м. Бро- Головне управління Державна служ- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
275,8 кв. м.
вари, вул. Ярослава
статистики у Київській ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
Мудрого, 32
області, код за ЄД- України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверРПОУ 02360731
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлові будівлі і споруди у складі: адмін- Київська обл., Іванків- Головне управління Державна служ- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
будинок під літерою «А» загальною площею ський р-н, смт. Іван- статистики у Київській ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
92,1 кв. м; сарай під літерою «Б» загальною ків, вул. Поліська, 20
області, код за ЄД- України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверплощею 61,7 кв. м; вбиральня загальною
РПОУ 02360731
дження переліків об’єктів малої приплощею 5,0 кв. м
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею Київська обл., ВоГоловне управління Державна служ- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
297,9 кв. м
лодарський р-н,
статистики у Київській ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
смт. Володарка,
області, код за ЄД- України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Миру, 7
РПОУ 02360731
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлова будівля загальною площею
Київська обл., м. ВаГоловне управління Державна служ- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
262,3 кв. м
сильків, вул. Грушев- статистики у Київській ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
ського, 1
області , код за ЄД- України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверРПОУ 02360731
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Гараж загальною площею 20 кв. м
Київська обл.,
Головне управління Державна служ- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
м. Ваcильків,
статистики у Київській ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Грушевського, 1
області, код за ЄД- України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверРПОУ 02360731
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Приміщення магазину (літ. А-1) загальною
Черкаська обл.,
Товариство з обмеже- Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 62,4 кв. м, що не увійшло до статут- м. Тальне,
ною відповідальністю відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ного капіталу ТОВ «Тальнівський щебзавод», вул. Кар’єрна, 16
«Тальнівський щебза- по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають
код за ЄДРПОУ 01375038
вод», код за ЄДРПОУ каській та Черні- приватизації в 2020 році»
01375038
гівській областях
Нежитлова будівля (Літ. А-ІІ Н) загальною
Черкаська обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 732,9 кв. м
м. Шпола, вул. Лозу- статистики у
ба статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
ватська, 53
Черкаській області, код України
малої приватизації, що підлягають
за ЄДРПОУ 02357999
приватизації в 2020 році»
Адміністративна будівля (літ. А2); ганок а;
Черкаська обл,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ганок 1а; ганок 2а; пожежна драбина 3а, за- м. Кам’янка, пров.
статистики у
ба статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
гальною площею 502,3 кв. м
Галі Кудрі, 4
Черкаській області, код України
малої приватизації, що підлягають
за ЄДРПОУ 02357999
приватизації в 2020 році»
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоут
римувача або зберігача, код за ЄДРПОУ
Головне управління
статистики в ІваноФранківській області, код за ЄДРПОУ
02360599

Орган управління
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва об’єкта
Будівля лабораторії загальною площею
79,4 кв. м

Комплекс будівель та споруд, у складі:
адміністративна будівля з прибудовами, А,
а, І, загальною площею 219,9 кв. м; сарай,
Б, загальною площею 9,2 кв. м.; гараж, В,
загальною площею 98,0 кв. м.; будівля (віварій з прибудовою) Г,г, загальною площею
62,9 кв. м.; вбиральня, Д; хвіртка, І; огорожа,
2; ворота, 3; криниця, К; вимощення, ІІ
Комплекс будівель та споруд

Назва балансоут
Адреса об’єкта
римувача або зберігача, код за ЄДРПОУ
Черкаська обл., Ли- Лисянська районна
сянський р-н, смт.
державна лікарня
Лисянка, вул. Михай- ветеринарної
ла Грушевського, 36Г медицини, код за
ЄДРПОУ 00709342
Черкаська обл.,
смт Маньківка,
вул. Соборна, 140

Маньківська районна
державна лікарня
ветеринарної
медицини, код за
ЄДРПОУ 00709359

м. Черкаси, вул. Добровольського, 3

Державна науковотехнічна установа
Український
державний проектновишукувальний
інститут
«Укрцукорпроект», код
за ЄДРПОУ 31201500
Адміністративна будівля, загальною площею Черкаська обл., Жаш- Головне управління
700,5 кв. м
ківський р-н, м. Жаш- статистики у
ків, вул. Миру, 2
Черкаській області, код
за ЄДРПОУ 02357999
Перехідна галерея, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Прилуцький
м’ясокомбінат», код за ЄДРПОУ 04371845

Чернігівська
обл., м. Прилуки,
вул. Дружби Народів, 34

Відсутній

Прохідна, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за
ЄДРПОУ 03362710

Чернігівська обл.,
Козелецький р-н,
м. Остер, вул. Зайцева, 127

Відсутній

Будівля машинного відділення (разом зі складовою частиною об’єкта нерухомого майна –
технологічною каналізацією), що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710
Будівля операторної з приналежним майном,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
«Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ
03362710

Чернігівська обл.,
смт. Талалаївка,
вул. Комунальна (вул.
Ватутіна), 2

Відсутній

Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Тростянець, вул. Миру, 14

Відсутній

Нежитлова будівля, що не увійшла до статут- Чернігівська обл.,
ного капіталу КСП «Переволочанське», код за Прилуцький р-н,
ЄДРПОУ 30005432
с. Переволочна,
вул. Шкільна, 20

Відсутній

Гараж на 2 бокси, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт»,
код за ЄДРПОУ 03362710

Чернігівська обл.,
смт. Ріпки, вул. Гагаріна, 56-А

Відсутній

Будівля операторної з площадкою асфальтобетонною, що не увійшла до статутного
капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за
ЄДРПОУ 03362710

Чернігівська обл.,
Прилуцький р-н,
с. Яблунівка,
вул. Яблунева, 40-Б

Відсутній

Гараж загальною площею 50,5 кв. м

Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Покровська, 14е

Північний офіс Держаудитслужби, код за
ЄДРПОУ 40479560

Гараж загальною площею 28,4 кв. м

Чернігівська обл.,
м. Бобровиця,
вул. Незалежності,
29а/1
Чернігівська обл.,
м. НовгородСіверський, вул. Поштова, 13

Північний офіс Держаудитслужби, код за
ЄДРПОУ 40479560

Чернігівська обл.,
Бобровицький р-н,
с. Кобижча, вул. Кашталянівка, 1

Бобровицька районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00721219

Чернігівська обл.,
Бобровицький р-н,
с. Осовець, вул. 9-го
Травня, 2а

Бобровицька районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00721219

Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Покошичі, вул. Московська, 7

Коропська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00721171

Група нежитлових будівель у складі: – нежитлова будівля (А-1) загальною площею
282,3 кв. м; – гараж (Г) загальною площею
35,9 кв. м; – вбиральня (Т) загальною площею 3 кв. м
Нежитлова будівля з господарськими будівлями та спорудами у складі: будинок А
загальною площею 257,2 кв. м; прибудова
а загальною площею 6,4 кв. м; прибудова
а1 загальною площею 27,0 кв. м; ганок а2;
колодязь К
Комплекс нежитлових будівель у складі: будинок А загальною площею 43,6 кв. м; прибудова а загальною площею 21,2 кв. м; ганок
а1; сарай Б загальною площею 26,3 кв. м;
прибудова б загальною площею 4,6 кв. м;
прибудова б1 загальною площею 5,5 кв. м;
вбиральня У; колодязь К
Будівля під літ. Б-1 – сарай загальною площею 73,8 кв. м, що становить 19/100 частки
від нежитлових будівель об’єкта

Північний офіс Держаудитслужби, код за
ЄДРПОУ 40479560

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Орган управління до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверчових продуктів
дження переліків об’єктів малої прита захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверчових продуктів
дження переліків об’єктів малої прита захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)

Державна служба статистики
України

Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають
каській та Черні- приватизації в 2020 році»
гівській областях
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають
каській та Черні- приватизації в 2020 році»
гівській областях
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають
каській та Черні- приватизації в 2020 році»
гівській областях
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають
каській та Черні- приватизації в 2020 році»
гівській областях
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають
каській та Черні- приватизації в 2020 році»
гівській областях
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають
каській та Черні- приватизації в 2020 році»
гівській областях
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають
каській та Черні- приватизації в 2020 році»
гівській областях
Державна ауди- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
України
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2020 році»
Державна ауди- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
України
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2020 році»
Державна ауди- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
України
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2020 році»
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

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

Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверчових продуктів
дження переліків об’єктів малої прита захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: радіос- Львівська обл., м. Жи- ПАТ «Жидачівський
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
танція (2 од.), столи (5 од.)
дачів, вул. Фабричцелюлозно-паперовий відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
на, 4
комбінат», код за ЄД- по Львівській,
малої приватизації, що підлягають
РПОУ 0278801
Закарпатській та приватизації в 2020 році»
Волинській областях
Група інвентрних об’єктів у складі: автом. Львів. вул. Братів Товариство з обмеже- Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
навантажувач, автокран МКГ-16 гусеничний Міхновських, 32а
ною відповідальністю відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
самохідний, автомашина УАЗ-469Б
«Рем-Трест», код за
по Львівській,
малої приватизації, що підлягають
ЄДРПОУ 38425631
Закарпатській та приватизації в 2020 році»
(зберігач)
Волинській областях
Будівля дренажного складу з відділен
Львівська обл.,
ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ням дроблення (А-1) загальною площею
м. Стебник, вул. Дро- код за ЄДРПОУ
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
3837,2 кв. м
гобицька, 127
36518912 (зберігач)
по Львівській,
малої приватизації, що підлягають
Закарпатській та приватизації в 2020 році»
Волинській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: приЛьвівська обл., м. Бо- ВАТ «Галлак», код за
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
міщення колишнього медпункту площею
рислав, вул. ДрогоЄДРПОУ 05796446
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
131,3 кв. м, санпропускник до їдальні загаль- бицька, 721
по Львівській,
малої приватизації, що підлягають
ною площею 31,2 кв. м, теплиця загальною
Закарпатській та приватизації в 2020 році»
площею 93,5 кв. м, овочесховище
Волинській областях
Нежитлові підвальні приміщення площею
м. Львів, вул. Генера- ПрАТ «Львівський
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
25,5 кв. м
ла Чупринки, 55а
міський молочний за- відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
вод», код за ЄДРПОУ по Львівській,
малої приватизації, що підлягають
00446368
Закарпатській та приватизації в 2020 році»
Волинській областях
Побутові приміщення площею 105,9 кв. м
м. Львів, вул. Лемків- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
(буд. літ. «А-2»)
ська, 9
Держпродспоживслуж- України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
би у Львівській оббезпечності хар- малої приватизації, що підлягають
ласті, код за ЄДРПОУ чових продуктів
приватизації в 2020 році»
40349068
та захисту споживачів
Приміщення контори площею 180,3 кв. м
м. Львів, вул. Лемків- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
(будівля літ. «Б-1»)
ська, 9
Держпродспоживслуж- України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
би у Львівській оббезпечності хар- малої приватизації, що підлягають
ласті, код за ЄДРПОУ чових продуктів
приватизації в 2020 році»
40349068
та захисту споживачів
Нежитлова будівля площею 103,9 кв. м
Львівська обл., Дрого- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
бицький р-н, с. Нове Держпродспоживслуж- України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
Село, вул. Дрогобиць- би у Львівській оббезпечності хар- малої приватизації, що підлягають
ка, 92
ласті, код за ЄДРПОУ чових продуктів
приватизації в 2020 році»
40349068
та захисту споживачів
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Продовження додатка 3
Назва об’єкта
Група інвентарних об’єктів у складі:
нежитлова будівля водогрязелікування площею 1124,8 кв. м;
нежитлова будівля пансіонату площею
3414,6 кв. м;
нежитлова будівля клубу-їдальні площею
1607,0 кв. м;
будівля спального корпусу площею
3073 кв. м

Нежитлова будівля, літ. А-3, загальною площею 1080,4 кв. м

Назва балансоут
Адреса об’єкта
римувача або зберігача, код за ЄДРПОУ
Львівська обл., Дро- Санаторій «Нафтуся
гобицький р-н, с. Мо- Прикарпаття», код за
дричі, вул. Курортна, ЄДРПОУ 20795071
1/4; Львівська обл.,
(орендар)
Дрогобицький р-н,
с. Модричі, вул. Курортна, 1/5; Львівська
обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна,
1/6; Львівська обл.,
Дрогобицький р-н,
с. Модричі, вул. Курортна, 1/3
Львівська обл.,
Головне управління
м. Червоноград, пр. Держгеокадастру у
Шевченка, 3Б
Львівській області, код
за ЄДРПОУ 39769942

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Орган управління до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Регіональне
Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду
по Львівській,
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЗакарпатській та дження переліків об’єктів малої приВолинській обватизації, що підлягають приватизації
ластях
в 2020 році»

Державна служба
з питань геодезії,
картографії та
кадастру

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Колишній пожежний автомобіль (ГАЗ 66-01) Львівська обл., Бусь- ПрАТ «Красненський
Регіональне
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
кий р-н, м. Красне,
комбінат хлібопродук- відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Залізнична, 18
тів», код за ЄДРПОУ
по Львівській,
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер00952060
Закарпатській та дження переліків об’єктів малої приВолинській обватизації, що підлягають приватизації
ластях
в 2020 році» (із змінами)
Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбу- Львівська обл.,
Івано-Франківська екс- Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
динок, Б, площею 641,5 кв. м; хата-читальня, м. Стрий, вул. Лесі- педиція з геофізичних геології та надр
«Про внесення змін до наказу Фонду
В, площею 117,0 кв. м; прохідна, Г, площею ва Я., 10
досліджень в свердУкраїни
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер8,0 кв. м; адмінбудинок № 2, Д, площею
ловинах державного
дження переліків об’єктів малої при227,0 кв. м; центральний склад, Е, площею
геофізичного підприватизації, що підлягають приватизації
247,0 кв. м; перфораційна лабораторія, стоємства «Укргеофізив 2020 році» (із змінами)
лярний цех, Ж, площею 336,6 кв. м; склад
ка», код за ЄДРПОУ
радіоактивних джерел, Л, площею 21,9 кв. м;
01432776
склад радіоактивних джерел, Н, площею
12,1 кв. м; приміщення намагнічення кабелів, П, площею 41,1 кв. м; ремонтні цехи, С,
площею 740,9 кв. м; лабораторія, Т, площею
118,3 кв. м; камера високого тиску, Ф, площею 62,4 кв. м; цех для випробування пластів на трубах, Є, площею 93,0 кв. м; котельня, Х, площею 70,4 кв. м; кладови-склади, У,
площею 108,3 кв. м; контрольно-технічний
пункт, Щ, площею 4,9 кв. м; вбиральня, Ш;
автозаправка, Ю, площею 3,8 кв. м; склад
масел, Я, площею 39,0 кв. м
Блок допоміжного ствола площею
Львівська обл.,
Державне підприМіністерство
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
2038,6 кв. м (інв. № 7)
Сокальський р-н,
ємство «Шахта «Заенергетики та
«Про внесення змін до наказу Фонду
с. Сілець, Копані при- річна», код за ЄДРПОУ захисту довкілля від 28.12.2019 № 1574 «Про затверсілок, вул. Климіва40578553
України
дження переліків об’єктів малої приЛегенди, 40
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Будівля компресорної площею 413,3 кв. м
Львівська обл.,
Державне підприМіністерство
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
(інв. № 201)
Сокальський р-н,
ємство «Шахта «Заенергетики та
«Про внесення змін до наказу Фонду
с. Сілець, Копані при- річна», код за ЄДРПОУ захисту довкілля від 28.12.2019 № 1574 «Про затверсілок, вул. Климіва40578553
України
дження переліків об’єктів малої приЛегенди, 40
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Будівля АБК (тимчасове) площею 668,5 кв. м Львівська обл.,
Державне підприМіністерство
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
(інв. № 213); теплиця площею 132,8 кв. м
Сокальський р-н,
ємство «Шахта «Заенергетики та
«Про внесення змін до наказу Фонду
(інв. № 200)
с. Сілець, Копані при- річна», код за ЄДРПОУ захисту довкілля від 28.12.2019 № 1574 «Про затверсілок, вул. Климіва40578553
України
дження переліків об’єктів малої приЛегенди, 40
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Будівля АБК (новий) площею 4281,3 кв. м,
Львівська обл.,
Державне підприМіністерство
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
будівля лампової площею 933,7 кв. м (інв.
Сокальський р-н,
ємство «Шахта «Заенергетики та
«Про внесення змін до наказу Фонду
№ 33); пункт підземного харчування площею с. Сілець, Копані при- річна», код за ЄДРПОУ захисту довкілля від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер243,3 кв. м (інв. № 187); резервуар на 1000 сілок, вул. Климіва40578553
України
дження переліків об’єктів малої прикуб. м (інв. № 40); господарська побудова
Легенди, 40
ватизації, що підлягають приватизації
каналізація (інв. № 41); автопід’їзд до шахти
в 2020 році» (із змінами)
(інв. № 48)
Будівля підйому машин допоміжного ствола Львівська обл.,
Державне підприМіністерство
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
площею 831,5 кв. м (інв. № 10)
Сокальський р-н,
ємство «Шахта «Заенергетики та
«Про внесення змін до наказу Фонду
с. Сілець, Копані при- річна», код за ЄДРПОУ захисту довкілля від 28.12.2019 № 1574 «Про затверсілок, вул. Климіва40578553
України
дження переліків об’єктів малої приЛегенди, 40
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Склад обладнання і матеріалів площею 401,0 Львівська обл.,
Державне підприМіністерство
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
кв.м (інв. № 31)
Сокальський р-н,
ємство «Шахта «Заенергетики та
«Про внесення змін до наказу Фонду
с. Сілець, Копані при- річна», код за ЄДРПОУ захисту довкілля від 28.12.2019 № 1574 «Про затверсілок, вул. Климіва40578553
України
дження переліків об’єктів малої приЛегенди, 40
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Будівля прохідної і пожежного пункту площею Львівська обл.,
Державне підприМіністерство
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
82,8 кв. м (інв. № 46)
Сокальський р-н,
ємство «Шахта «Заенергетики та
«Про внесення змін до наказу Фонду
с. Сілець, Копані при- річна», код за ЄДРПОУ захисту довкілля від 28.12.2019 № 1574 «Про затверсілок, вул. Климіва40578553
України
дження переліків об’єктів малої приЛегенди, 40
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Будівля складу гірничо-шахтного обладнання Львівська обл.,
Державне підприМіністерство
Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
площею 1293,2 кв. м (інв. № 181)
Сокальський р-н,
ємство «Шахта «Заенергетики та
«Про внесення змін до наказу Фонду
с. Сілець, Копані при- річна», код за ЄДРПОУ захисту довкілля від 28.12.2019 № 1574 «Про затверсілок, вул. Климіва40578553
України
дження переліків об’єктів малої приЛегенди, 40
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Будівля «А-2», загальною площею 497,8 кв. м Львівська обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
м. Яворів, вул. Котля- статистики у Львівській ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
ревського, 3
області, код за
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЄДРПОУ 02361400
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Будівлі, загальною площею 782,9 кв. м
Львівська обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
м. Пустомити,
статистики у Львівській ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Заводська, 10
області, код за
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЄДРПОУ 02361400
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)

Наказ Фонду,
яким об’єкт
включено
Назва балан
до перелісоутримувача
Адреса
Орган
ку об’єктів,
Назва об’єкта
або зберігача,
об’єкта
управління
що підлякод за ЄДгають
РПОУ
приватизації
(назва, дата,
номер)
Окреме майно Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту
Львівська
ДП «УкрМіністерство Наказ
ДП «Укрспирт» у складі:
область,
спирт», код розвитку
Фонду від
Радехівський за ЄДРПОУ
економіки,
21.07.2020
(50002) Адміністративний корпус (загал п. 940,4 кв. м); (50015) Міні-пекарня (загал. п.
р-н,
смт.
37199618
торгівлі
та
№ 1229 «Про
597,4 кв. м); (50009) Будівля матеріального складу (зага. п. 190,4 кв. м); (50004) Будівля
Лопатин,
сільського
внесення
спиртосховища (загал. п. 332,6 кв. м); (50007) Будівля ректифікаційного цеху (загал. п.
вул. Заводгосподарства змін до нака813 кв. м); (50010) Будівля бродильного відділення (загал. п. 445,3 кв. м); (50001) Будівська, 11;
України
зу Фонду від
ля дріжджового відділення (загал. п.1188,3 кв. м); (50012) Будівля солодовні (загал. п.
28.12.2019
1032,7 кв. м); (50013) Будівля підробочного відділу (загал. п. 391,3 кв. м); (50014) Будівля
№ 1574 «Про
компресорно-трансформаторної підстанції (загал. п. 154,3 кв. м); (50008) Будівля котельні
затверджента електрозварочного пункту (загал. п. 511,8 кв. м); (50017) Будівля майстерні (загал. п.
ня переліків
179,7 кв. м); (50005) Будівля складу солодового зерна площею 725,3 кв. м; (50011) Будівля
об’єктів мазерноскладу № 1 площею 1293,4 кв. м; (50003) Будівля деревообробної майстерні з гаражем
лої привати(загал. п. 663,8 кв. м); (50018) Будівля міні-млину (загал. п. 218,5 кв. м); (50019) Будівля
зації, що підкрупорушки (загал. п. 148,5 кв. м); (50035) Споруда сепараторної барди; (50016) Будівля
лягають
бензосклад (загал. п. 264,5 кв. м); (50006) Будівля конюшні (загал. п. 190,1 кв. м); (50030)
приватизації
Будівля очисних споруд (загал. п. 18,1 кв. м); (50036) Складська площадка під вигрузку зерна
в 2020 році»
(загал. п. 505 кв. м);
(із змінами)
(50028) Свердловина артезіанська; (50504) Лічильник електромагнітний; (50394) Насосний Львівска
агрегат ЄЦВ; (50167) НасосСД 80/18
область,
Радехівський
р-н, смт.
Лопатин

№ 35 (1315)
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відомості
приватизації

Назва об’єкта

(50020) Огорожа біля ставка; (50021) Склад нафтопродуктів; (50022) Димова труба; (50023)
Огорожа цегляна; (50024) Шосейна дорога; (50025) Автопереїзди території; (50026) Свердловина артезіанська; (50027) Свердловина артезіанська; (50029) Бардяна яма; (50031) Силоса;
(50032) Силоса; (50033) Огорожа крупорушки; (50034) Ставок водообороту; (50037) Лінія
електропередач; (50038) Каналізація; (50039) Водопровід; (50040) Теплові сітки; (50041)
Паропровід котельні; (50042) Газопровід котельні; (50043) цистерна меляса № 1 75 м3;
(50044) цистерна меляса № 2 75 м3; (50045) цистерна 75 м3; (50046) цистерна ефірна № 7
75 м3 7000дал; (50047) ємність спиртова № 1 20 м3; (50048) ємність спиртова №2 20 м3;
(50049) КотелДКВР-6,5; (50050) Котел ДЕ-10; (50051) Економайзер ЕБ-2-236; (50052) Вентилятор; (50053) Димосос; (50054) Трансформатор 315; (50055) Трансформатор 400;
(50056) Щитки ЩО-110; (50057) Фільтр ХВО д2000; (50058) Фільтр ХВО д2000; (50059)
Фільтр одностороній; (50060) Щит електричний; (50061) Щит електричний; (50062) Щит
електричний; (50063) Щит електричний; (50064) Щит електричний; (50065) Щит електричний (комплект); (50066) Панелі ЩО-70 (комплект); (50067) Електрощит; (50068) Щит управління; (50069) Щит управління; (50070) Щит управління; (50071) Щит управління; (50072)
Фільтр катіоніт; (50073) Розсів МБО-01; (50074) Лінія вигрузки причепів; (50075) Солодоворошитель; (50076) Оцукрювач 8 м3; (50077) Чан замочний; (50078) Чан замочний; (50079)
Збірник солодового молока; (50080) Деаератор. Установка Д-20; (50081) Піноловушка;
(50082) Теплообмінник; (50083) Варочний агрегат (висок. варка); (50084) Дріжджанка;
(50085) Дріжджанка; (50086) Дріжджанка; (50087) Дріжджанка; (50088) Дріжджанка; (50089)
Чан бродильний; (50090) Чан бродильний; (50091) Чан бродильний; (50092) Чан бродильний;
(50093) Чан бродильний; (50094) Чан бродильний; (50095) Чан бродильний; (50096) Чан
бродильний; (50097) Чан бродильний; (50098) Чан бродильний; (50099) Підігрівач бражки;
(50100) Дефлегматор (висок. варка); (50101) Контрольний снаряд КС-35; (50102) Контрольний снаряд КС-70; (50103) Сита солодовіз чанком; (50104) Солодоворошитель ВС-2; (50105)
Брагоректифікаційний апарат; (50106) Дезмембратор-вентилятор; (50107) Дезмембратор;
(50108) Контрольний снаряд ВКА-2; (50109) Цистерна спиртова № 1 6750 дал;
(50110) Цистерна спиртова № 2 6750 дал; (50111) Цистерна спиртова №3 6800 дал;
(50112) Цистерна спиртова № 4 6850 дал; (50113) Ємність ферментна (сивушна олива)
№ 6 1050 дал; (50114) Цистерна № 5 2030 дал ЕАФ; (50115) Мірник № 1 76,5 дал спирт;
(50116) Мірник № 2 74,9 дал спирт; (50117) Мірник № 5 75,1 дал ЕАФ; (50118) Мірник
№ 6 74,9 дал ЕАФ; (50119) Мірник № 7 75 дал сив. масло; (50120) Мірник № 3 250,2 дал
спирт; (50121) Мірник № 4 249,7 дал спирт; (50122) Цистерна ЕАФ 9 м3 (зливне); (50123)
Ємність емальована (хімікати); (50124) Сепаратор браж 05; (50125) Затвор гідравлічний;
(50126) Підігрівач бражки; (50127) Вакуум перервник (комплект 6 шт.); (50128) Збірник
лют. Води; (50129) Збірник лют. Води; (50130) Ректоколона; (50131) Кипятильник епюр.
колони; (50132) Конденсатор; (50133) Конденсатор; (50134) Конденсатор; (50135) Конденсатор; (50136) Конденсатор; (50137) Спиртоловушка; (50138) Відокремлювач парів;
(50139) Екстрактивно ректифікаційна колона; (50140) Розширювач; (50141) Бражна колона; (50142) Розширювач; (50143) Епруветка; (50144) Вакуум перервник (комплект 2 шт.);
(50145) Розширювач; (50146) Конденсатор F=20 м2 БК; (50147) Ростковідбивна машина;
(501474) Мірник 75 Дал; (501477) Перетворювач частоти; (501478) Перетворювач витрат
рідини; (50148) Паросепаратор; (50149) Міксери 10 шт. (комплект до бродильних чанів);
(501497) Котел Д-10; (50151) Тістомісильна машина; (50152) Обладнання пекарні; (50153)
Котел пекарні; (50154) Котел пекарні; (50155) Обладнання млина; (50156) Дооснащення
млина; (50157) Насос 8/18 К (50158) Насос НБ-50; (50159) Вакуум -насос ВВН-6;
(50160) Вакуум насос ВВН-6; (50161) Насос ФГ-80 (бардяний); (50162) Насос АСВН-80;
(50163) Насос АСВН-80; (50164) Насос АСВН-80; (50165) Насос АСВН-80; (50166) Насос
СД 50/10; (50168) Насос СД 80/18; (50169) Насос буровий НБ-32; (50170) Насос К 80-65;
(50171) Насос К 20-30; (50172) Насос-дозатор НД-1; (50173) Трансформ. Зварюв.; (50174)
Трансформ. Зварюв.; (50175) Станок УС-2м; (50176) Станок токарний; (50177) Станок
заточний; (50178) Станок заточний; (50179) Станок заточний; (50180) Зварочний апарат;
(50181) Зварочний апарат; (50182) Станок фрезерний; (50183) Водороздатчик; (50184)
Котел КЧМ; (50185) Водонагрівач; (50186) Компресор з ресівером; (50187) Компресор
з ресівером; (50188) Станок свердл № 23362; (50189) Станок токарний; (50190) Станок
свердлильний; (50191) Вентилятор; (50192) Мотопомпа; (50193) Станок деревообробний;
(50194) Автозаправочний блок; (50195) Станок СКПУ (деревообробний); (50196) Електродвигун; (50197) Деревообробний станок; (50198) Водолічильник; (50200) Дробилка ДДМ-5;
(50201) Дробилка ДДМ-5; (50202) Дробилка А1-ДДП; (50203) Дробилка А1-ДДП; (50204)
Норія; (50205) Авторозвантажувач; (50206) Вага елеваторна; (50207) Вага елеваторна;
(50208) Варочний апарат № 1; (50209) Варочний апарат № 2; (50210) Емальований збірник; (50211) Ресівер-накопичувач; (50212) Ємність для кислоти; (50213) Ємність для формаліну; (50214) Норія П50/25 (солод. Зер); (50215) Конвейєр ТС 50 м (солод. Зер); (50216)
Конвейєр ТМ 62; (50217) Зернопогрузчик; (50218) Зернопогрузчик; (50219) Гуар 25 т;
(50220) Дефлегматор ректоколони; (50221) Кипятил. Ректоколони; (50222) Конденсатор
ректоколони; (50223) Конденсатор 5 м2; (50224) Конденсатор 5 м2; (50225) Конденсатор 5 м2;
(50226) Епюраційна колона; (50227) Дефлегматор колони; (50228) Підігрівач бражки; (50231)
Холодильна камера; (50232) Шкаф холодильний; (50233) Шкаф холодильний; (50234) Котел
КЧМ; (50236) Торгове обладнання; (50239) Щит управління; (50240) Щит управління; (50241)
Щит управління; (50242) Вага маш. 30 т; (50243) Автозаправочна колонка; (50244) Вага РП100 для проса; (50245) Телефакс; (50246) Зарядна установка; (50247) Піч муфельна; (50248)
Норія; (50249) Норія; (50250) Вентилятор ВПЦ; (50251) Обладнання крупорушки; (50252) Вага
електрона лабор. АД-50; (50253) Конденсаторна батарея; (50254) Компютер; (50257) Сканер;
(50258) Принтер; (50259) Зерноочисна машина; (50260) Ємність для єфірів № 8 25м3 2300
дал; (50261) Монітор 17 TFT; (50264) Монітор 15 TFT; (50265) Принтер «Canon»;
(50266) Принтер «Canon»; (50267) Насос CR16-120; (50268) Міні АТС; (50269) Компютер
«Алекс» РССЛ; (50271) Компютер «алекс» А-РС; (50272) Монітор 17 TFT; (50273) Зварювальна установка; (50274) Насос СR16-120; (50275) Сервер «Алекс» РС; (50276) Блок безперервного живлення; (50281) Насос 4К90; (50282) Центробіжний насос; (50283) насосний
агрегат ЕЦВ; (50284) Електронасос ЗМ 40-200/5,5; (50285) Електронасос ЗМ 40-200/5,5;
(50286) Насос ЗМ 40-160/40; (50287) Насос ЗМ 40-160/40; (50288) Насо ДВО 400;
(50289) Насос WILO; (50290) Насос WILO; (50292) Насос ЗМ 40-200; (50293) Погрузчик КШП;
(50294) Насос К 80/18; (50295) Круг повор 03.13.000; (50296) Апарат висок. Тиску в к-ті;
(50297) Насосний агрегат; (50298) Насосний агрегат; (50299) ПК 2200/МВ/128МВ; (50302)
Монітор 17 TFT LG; (50304) ПК Smpr 2200/MB/128MB; (50305) Програма Windows; (50306) ПК
«Алекс»Smpr/2200/MB; (50307) ПК «Алекс»Smpr/2200/MB; (50308) ПК «Алекс»Smpr/2200/MB;
(50309) Монітор 17 Samsung; (50311) Монітор 17 Samsung; (50312) Прогр. Пакет Office XP;
(50313) Прогр. Пакет Office XP; (50314) Прогр. Пакет Office XP; (50315) Прогр. Пакет Office XP;
(50316) Прогр. Пакет Office XP; (50317) Прогр. Пакет Office XP; (50318) Прогр. Пакет Office XP;
(50319) Прогр. Пакет Office XP; (50320) Прогр. Пакет Office XP; (50321) Прогр. Пакет Office XP;
(50322) Дробарка А1-ДМ2Р; (50323) Пальник газовий СНГ; (50324) Пальник газовий СНГ;
(50329) Установка УПВР-0901; (50330) Насосний агрегат ЕЦВ 8-40; (50331) Насос ЗМ 50160/7,5; (50332) Дезмембратор з електродвигуном; (50333) Насосний агрегат ЕЦВ; (50334)
Стабілізатор Витрат зерна; (50335) Аспірація столярного цеху; (50336) Ємність нержавіюча;
(50337) випарна ємність; (50338) Насосний агрегат ЕЦВ; (50341) Інжектор; (50342) Шкаф
електротехнічний; (50343) Теплообмінник спіральний; (50344) Електрошафа сушильна;
(50345) Насос дозатор; (50346) Насос к 80; (50347) Насос -дозатор ДLХ МF 5-7; (50348)
Насос-дозатор ДLХ СС 8-10; (50349) Ємність гідро-ферментативної обробки; (50350)
Системний блок Атлон; (50351) Монітор 17 Samsung TFT; (50352) Насосний агрегат ЕЦВ;
(50353) Насос ЗМ 50-160/7,5; (50354) Колонка акустична; (50355) Колонка акустична;
(50356) Мікшерний пульт; (50357) Підсилювач; (50358) Дробилка А1ДМ2Р-110;
(50359) Електродвигун 75квт; (50360) Принтер Samsung; (50361) Щит БРУ; (50362) Насос
ЕВЦ 8-40-60; (50364) Насос К 65-50 (мазут); (50365) Насос К 65-50; (50366) Вакуумний насос; (50367) Системний блок ІНТЕЛ; (50368) Мірник № 8; (50369) Маточник; (50370) Збірник
води; (50371) Деревообробний станок; (50374) Цистерна метал. ЕАФ № 9 7000 дал; (50375)
Цистерна металычна (мазут); (50376) Насос ЗМ 40-200-5,5; (50377) Компресор 22 кв з розсівером; (50378) Насос ПДВ-25; (50379) Зварювальний апарат; (50380) Монітор ТFТ «19»;
(50381) Нас.агр П3-ППВ (меляса); (50382) Нас.агр П3-ППВ (меляса); (50383) Насос ЗМ
40-200/5,5; (50384) Мазутна схема; (50385) Насос 3М 40-160; (50386) Насос 3М 40-160;
(50387) Насос для промивних вод; (50388) Насос 206-1/Е/3-400-50-2; (50389) Насос 2061/Е/3-400-50-2; (50390) Насос CDLF-4-80; (50391) Насос CDLF-4-80; (50392) Насос CDLF4-80; (50393) Насос CDLF-4-80; (50395) Сахариметр СУ-5; (50396) Ємність 25 м3; (50397)
Насос ХМ5/40; (50398) Насос ЗМ 40-200/5,5; (50399) Насосний агрегат з двигуном;
(50400) Насосний агрегат; (50401) АСКОЕ; (50402) Монітор; (50403) Монітор; (50404) Насос
DVO 400/3; (50405) Насос Ебара ЗМ 50-160/7,5; (50406) Насос DVO 400/3; (50407) Принетер Canon MF3010; (50408) Нас.агр.CR 15-14/11; (50409) Насос DVO 400/3; (50410) Солерозчинник; (50411) Лічильник води; (50412) Лічильник води; (50413) Солерозчинник № 2;
(50414) Економайзер; (50415) Димосос; (50416) Вентилятор; (50417) ГРУ; (50418) ГРУ;
(50419) Лічильник води; (50420) Насос ЗМ200/5,5; (50421) Насос DVO 400; (50422) Монітор
21,5; (50423) Лебідка № 2; (50424) Монітор 21,5; (50425) ПК 2200/МВ/128 МВ; (50428)
Ксерокс CANON IR-2318; (50429) Системний блок Dual-Core3; (50430) Системний блок
VS Asus; (50431) Системний блок VS Asus; (50432) Системний блок VS Asus; (50433) Системний блок VS Asus; (50434) ББЖ 2200 АП; (50435) Робоча станція; (50986) системний
блок ІТ- Block G-5400 Work; (50988) системний блок ІТ- Block G-5400 Work; (50436) Тойота
ВС14-27СК; (50437) ГАЗ-5312 ВС 14-30 СК; (50438) САЗ-35031 ВС 14-26 СК;
(50440) ЗІЛ-431412 вс 14-25ск; (50441) КАМАЗ-53213 ВС 14-31 СК; (50442) УАЗ 3962
ВС 14-28 СК; (50443) Автопричеп-розпуск 1-Р-5ВС 68-83 ХТ; (50444) МАЗ-54323-032 ВС
2574СВ тягач; (50445) Півпричіп ППЦ ВС3708ХТ; (50446) Причіп ОДАЗ 04649ТН; (50447)
Причіп МАЗ-8926 ВС3707ХТ; (50448) МАЗ 53366 ВС7334СА; (50449) Фольксваген ПАСАТ
ВС97-78 СІ; (50450) МАЗ 5336-03 ВС3110ВТ; (50451) Причіп МАЗ-8926 ВС3698ХХ; (50452)
ГАЗ 330210 ВС 97-60 АВ; (50453) Сідельний тягач MAN Т-32 ВС 4261АН;
(50454) Півпричіп MAGIYAR ВС 19-34 ХХ; (50455) Причіп МАЗ-9397 ВС3714ХТ; (50456) Бетономішалка; (50459) Меблі офісні; (50461) Стіл засідань; (50462) Електросковорідка; (50463) Столи
розкаточні; (50464) Електроплита; (50466) Прилавок; (50467) Комплект столовий; (50468) Ванна
ВМСМ; (50469) Вага настільна; (50470) мікроскоп; (50471) Холодильник; (50474) Сейф; (50475)
Прилад КСД 2-003; (50476) Прилад КСД 2-003; (50477) прилад КСД; (50478) Прилад КСДЧ-056;
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(50479) Щит КВІПа автоматики; (50480) Прилад ДСР; (50482) РН метр; (50484) Рефрактометр; (50485) Газовий хроматограф; (50487) колонка з компресором; (50488) Схема обліку
газу в котельні; (50489) Перетворювач 3 кВт; (50490) Перетворювач 1,5 кВт; (50491) Перетворювач 5,5 кВт; (50492) мікропроцесорний регулятор МТР-8; (50493) мікропроцесорний
регулятор МТР-8; (50494) мікропроцесорний регулятор МТР-8; (50495) мікропроцесорний
регулятор МТР-25; (50496) Перетворювач частот; (50498) мікропроцесорний регулятор МІК25; (50499) мікропроцесорний регулятор МІК-25; (50501) Мікропр. Контролер МІК-51; (50502)
Датчик тиску; (50503) Датчик тиску МИДА; (50505) Мікропр. Регул. Мік-25; (50506) Мікропр.
Регул. Мік-25; (50507) Датчик тиску МИДА; (50508) Датчик тиску МИДА; (50509) Датчик тиску
МИДА; (50510) Датчик тиску МИДА; (50511) Датчик тиску МИДА; (50512) Датчик тиску МИДА;
(50513) Датчик тиску МИДА; (50514) Датчик тиску МИДА; (50515) Щит з логотипом; (50516)
Холодопаротерм агрегат)хром); (50517) Вологомір; (50518) Регулятор ESPA DY50;
(50519) Перетворювач частот АТV-31; (50520) Перетворювач витрат рідини; (50521) Перетворювач витрат рідини; (50522) Перетворювач витрат рідини; (50523) Мікропроцесорний
регулятор МІК 51-02; (50524) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-02; (50525) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-05; (50526) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-05; (50527) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-05; (50528) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-01; (50529)
Мікропроцесорний регулятор МІК 51-07; (50530) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-1503-3; (50531) Вогнегасник ВП 100; (50532) Контролер ІТМ; (50533) Метран; (50534) Метран;
(50536) Перетворювач витрат рідини ІРЖ 3,2; (50537) Метран; (50538) мікропроцесорний
регулятор МІК-25; (50539) мікропроцесорний регулятор МІК-25; (50540) мікропроцесорний
регулятор МІК-25; (50541) мікропроцесорний регулятор МІК-25; (50542) перетворювач витрат
рідини; (50543) Частотний перетворювач; (50545) Електрофотокалориметр КФК-3; (50546)
Перетворювач частоти ATV31; (50547) Аквадистилятор ДЕ-4; (50548) Індикатор ІДП-4; (50549)
Насосний агрегат(хром); (50550) Генератор водню; (50551) Фотокалориметр КФ; (50552)
Бензопилка з інструментом; (50553) Перетворювач тиску(кот); (50554) Перетворювач частот
з мод; (50555) Модуль дискретний; (50557) Перетворювач тиску(кот); (50558) Пробовідбірник
спирту; (50560) Вимірювач струму; (50561) Перетворювач частот; (50562) МІК-25;
(50563) Кран-ДУ 50; (50564) Ультразвук; (50565) Перетворювач частот; (50566) Датчик
тиску; (50567) Перетворювач тиску; (50568) Перетворювач тиску; (50569) Перетворювач
тиску; (50570) МІК 5-35; (50571) МТР 8-15; (50573) Перетворювач частот; (50574) Генератор туману; (50575) Ротаметр РП-0,16; (50576) Частотний перетворювач; (50577) Векторне
управління; (50578) Мережевий дросель; (50579) Кутова шліфмашинка; (50580) МІК-25;
(50581) Перетворювач тиску; (50582) перетворювач тиску; (50583) перетворювач частоти;
(50584) позиціонер ППС-100; (50586) Апарат високого тиску; (50587) перетворювач тиску;
(50588) МІК-25; (50591) Прилад ЄС 0202/2-Г; (50592) Регулятор реактивної потуж.; (50593)
Перетворювач частоти; (50594) Сейф бухгалтерський; (50595) Вентилятор ВЦ-14-16; (50596)
Перетворювач тиску; (50597) МТР 8-15; (50598) МІК-25; (50599) Перетворювач тиску; (50600)
Модем GSM; (50601) Клапан 50; (50602) Перетворювач частоти; (50603) Регулятор витрат
газу(хр); (50604) Радіотермінал; (50605) Обчислювач об'єму газу; (50990) Перетворювач абсолютного тиску DSP -01- A -250 KPa-H; (50624) Комплект Крісло Сільва 3шт; (50625) Фреза
ручна; (50626) Жалюзі вертикальні 4,6 м. кв; (50627) Шафа одягова; (50628) Шафа одягова;
(50629) Підставка під системний блок комплект 2 шт; (50630) Мобільна тумба; (50631)
Мобільна тумба; (50632) Стіл головного інженера; (50633) Стіл головного інженера;
(50634) Шафа кутова; (50635) Стіл; (50636) Стіл; (50637) Рештовання розбірне в комплекті
25,2 кв. м; (50638) Шафа для документів; (50639) Шафа для документів; (50640) Рештовання розбірне в комплекті 109,7 кв. м; (50641) Книга Ресурс і елем комп’ютера; (50644)
Шафа металева; (50645) Шафа металева; (50646) Шафа металева; (50647) Пила дискова;
(50649) Дрелька; (50650) Лічильник електр Ідальня; (50651) Лічильник реактивний; (50652)
Лічильник САУ; (50654) Надбудова до столу; (50655) Блок контр вогню; (50656) Блок контр
вогню Ф342; (50659) Перетворювач; (50660) Перетворювач; (50661) Індикатор 05;
(50662) Індикатор 02; (50663) Бдок перетворення БПВІ; (50664) Блок живлення; (50665)
Дифманометр; (50669) Клемно-блочне з’єднання; (50671) Електропневмоперетворювач;
(50672) Електропневмоперетворювач; (50673) Електропневмоперетворювач; (50674) Електропневмоперетворювач; (50675) Блок безперервного живлення; (50676) Електропневмоперетворювач; (50677) Електропневмоперетворювач; (50682) Пристрій ЄРСУ 31; (50685)
Блок БПВІ 1-3-220; (50686) Кутова шліфмашинка; (50687) Балони газові комплект 2 шт;
(50688) Балони кисневі комплект 21 шт; (50689) Патрін токарний; (50690) Лампа паяльна;
(50691) Наковальня; (50692) Балон аргоновий; (50693) Балон аргоновий; (50694) Кисневий
рукав 44 м; (50695) Балон азотний; (50696) Підставка під системний блок; (50697) Мобільна тумба; (50698) Стіл Інженера; (50699) Вентилятор;
(50700) Шафа металева; (50701) Шафа металева; (50702) Шафа металева; (50703) Шафа
металева; (50704) Шафа металева; (50705) Шафа металева; (50706) Підйомник перекидач;
(50707) Шафи металеві; (50708) Шафа металева; (50709) Шафа металева; (50710) Шафа
металева; (50711) Шафа металева; (50712) Шафа металева; (50713) Шафа металева;
(50714) Шафа металева; (50715) Шафа металева; (50716) Шафа металева; (50717) Шафа
металева; (50718) Шафа металева; (50719) Шафа металева; (50720) Шафа металева;
(50721) Шафа металева; (50722) Шафа металева; (50723) Шафа металева; (50724) Шафа
металева; (50725) Шафа металева; (50726) Шафа металева; (50727) Шафа металева;
(50728) Шафа металева; (50729) Шафа металева; (50730) Шафа металева; (50731) Дзеркало адмінкорпус; (50732) Столи для прийому їжі розбірні; (50733) Столи для прийому їжі
розбірні; (50734) Столи для прийому їжі розбірні; (50735) Телефон РАНАСОНІК; (50736)
Шафа металева; (50737) Шафа металева; (50738) Шафа металева; (50739) Шафа металева; (50741) Набір Вибухонебезпечний; (50742) Молоток; (50744) Шафа металева; (50745)
Калькулятор; (50747) Телефон РАНАСОНІК КХх7560; (50749) Шафа одягова; (50750) Шафа
для документів; (50751) Комод; (50752) Надбудова з дверима; (50753) Мобільна тумба;
(50754) Підставка під системний блок; (50755) Стіл гол бухгалтера; (50756) Приставка до
стола; (50757) Принтер ЛВР3000; (50758) Вентилятор; (50759) Крісло Ліза; (50760) Книжкова шафа; (50761) Стіл робочий під комп’ютер; (50762) Стіл під принтер; (50763) Книжкова
шафа; (50764) Книжкова шафа; (50765) Стіл під комп’ютер; (50766) Жалюзі вертикальні 3,94 кв. м; (50767) Калькулятор; (50768) Крісло Ліза; (50769) Книжкова шафа; (50770)
Шафа кутова; (50771) Стіл під комп’ютер; (50772) Стіл робочий під комп’ютер; (50773)
Жалюзі вертикальні 5,02 кв. м; (50774) Антресолі; (50775) Крісло Ліза в комплекті 2 шт;
(50776) Шафа одягова; (50777) Шафа кутова; (50778) Стіл під комп’ютер; (50779) Калькулятор; (50780) Крісло Ліза; (50781) Принтер ЛВР3000; (50782) Шафа для документів;
(50783) Шафа для документів; (50784) Шафа кутова; (50785) Пенал для документів; (50786)
Підставка під системний блок; (50787) Мобільна тумба; (50788) Стіл; (50789) Перегородка;
(50790) Стіл під орг техніку; (50791) Шафа одягова; (50792) Комод; (50793) Надбудова до столу; (50794) Телефон РАНАСОНІК; (50796) Телефон Ранасонік; (50797) Принтер
221854; (50798) Заднік на сцену; (50799) Стіл кутовий комп’ютерний; (50800) Стіл кутовий
комп’ютерний; (50801) Стіл кутовий комп’ютерний; (50802) Стіл кутовий комп’ютерний;
(50803) Шафа одягова; (50804) Шафа офісна із склом; (50805) Шафа офісна із склом; (50806)
Пенал для документів; (50807) Тумбочка мобільна; (50808) Тумбочка мобільна; (50809)
Тумбочка мобільна; (50810) Тумбочка мобільна; (50811) Кутовий елемент; (50813) Комод;
(50814) Мобільна тумба; (50815) Підставка під системний блок; (50816) Шафа Побутова;
(50817) Шафа пенал; (50818) Шафа одягова; (50819) Шафа для документів; (50820) Стіл;
(50823) Стільці в комплекті 6 шт; (50824) Тюнер; (50825) Крісло Ліза в комплекті 3 шт;
(50826) Жалюзі 11,6 кв. м; (50827) Телефон (50828) Телефон; (50829) Стіл кутовий комп;
(50830) Надбудова до столу; (50831) Шафа одягова; (50832) Кутовий елемент; (50833)
Тумбочка навісна; (50834) Шафа офісна із склом; (50835) Жалюзі; (50836) Планшети з ОП
набір 7 шт; (50837) Кутки з ОП набір 11 шт; (50838) Стенд; (50839) Планшети з ОП набір
12 шт; (50840) Закон про Цо; (50841) Куток ЦО; (50842) Шафа металева; (50843) Шафа металева; (50844) Шафа металева; (50845) Шафа металева; (50846) Шафа металева;
(50847) Шафа металева; (50848) Шафа металева; (50849) Шафа металева; (50850) Шафа
металева; (50855) Шафа металева; (50856) Молоток; (50857) Вогнегасник ОП-2; (50858)
Ланцюги противоковзанкові; (50859) Стіл однотумбовий; (50860) Крісло Сільва; (50861)
Шафа металева; (50862) Калькулятор; (50863) Калорифер; (50864) Зарядний пристрій;
(50865) Газоаналізатор; (50866) Тент автомобільний; (50867) Шафа металева;
(50868) Шафа металева; (50869) Електролічильник; (50870) Обігрівач; (50871) Вогнегасник
ОП-2; (50872) Стіл двохтумбовий; (50873) Тент автомобільний; (50874) Підставка для квітів;
(50875) Підставка для квітів; (50876) Шафа металева; (50877) Насос руч масляний; (50878)
Гігрометр; (50879) Набір ареометрів; (50880) Набір ареометрів в комплекті 5 шт; (50881)
Ванна; (50882) Вага настольна; (50883) Вага настольна; (50884) Батарея; (50885) Грати
віконні; (50886) Холодильна камера; (50887) Стіл лабораторний; (50888) Стіл зав лабораторією; (50891) Меблі лабораторні; (50892) Шафа сервант; (50893) Шафа одягова; (50894)
Шафа офісна; (50895) Шафа стелаж; (50896) Кутовий елемент; (50897) Тумбочка мобільна;
(50898) Стіл кутовий комп; (50899) Штатив; (50900) Штатив; (50901) Тумби пристінні;
(50902) Тумби пристінні; (50903) Тумби пристінні; (50904) Тумби пристінні; (50905) Тумби
пристінні; (50906) Тумби пристінні; (50907) Тумби пристінні; (50908) Тумби пристінні;
(50909) Тумби пристінні; (50910) Тумби пристінні; (50911) Тумби пристінні; (50912) Тумби
пристінні; (50913) Тумби пристінні; (50914) Тумби пристінні; (50915) Тумби пристінні;
(50916) Стіл лабораторний з надбудовою; (50917) Шафа сервант; (50918) Шафа витяжна;
(50919) Стіл кутов комп; (50920) Шафа одягова; (50921) Шафа офісна із склом; (50922) Шафа
офісна із склом; (50923) Шафа офісна із склом; (50924) Шафа стелаж; (50925) Комод; (50926)
Комод; (50927) Крісло в комплекті 10 шт; (50928) Тумбочка мобільна; (50929) Тумбочка мобільна; (50930) Стіл керівника; (50931) Стіл приставний; (50933) Підставка для квітів; (50934)
Підставка для квітів; (50938) Комп’ютерний стіл; (50940) Інвентарний шкаф; (50942) Холодильник; (50946) Шафа металева; (50947) Шафа металева; (50948) Знищувач паперу; (50949)
Екран з штативом; (50950) Антена з головками комплект 3 шт; (50951) Тюнер; (50952) Антена
телевізійна; (50953) Телевізор; (50957) Шафа одягова; (50958) Шафа для документів; (50959)
Шафа для медикаментів; (50960) Шафа кутова; (50962) Тонометр; (50963) Жалюзі вертикальні;
(50964) Калькулятор; (50965) Цивільний кодекс; (50966) ЦПК коментоване;
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(50967) КПК коментоване; (50968) Настільна книга; (50969) Калькулятор; (50970) Дзеркало
Діана; (50975) Стіл в комплекті 3 шт; (50977) Стілець в комплекті 20 шт; (50978) Холодильник;
(50982) Основа столу з ніжками комплект 8 шт; (50983) Плита до столу комплект 8 шт; (50984)
Прихожа; (50985) Вага настольна; (50987) Монітор 23.6 Liyama ProLite X2474HV-81; (50989) монітор 23,6 Х2474HV-B1; (50991) тример бензиновий ВCU55; (050744) Шафа металева; (050944)
Щиток зварника; (050945) Шафа металева; (050956) Модем; (050986) Вага настольна;
(501731) Автоцистерна 16 ОПА – 15,5; (501732) Ємність 10 м3; (501733) Ємність 10 м3
ЗБА-3,2-817; (501734) Насос 4 АМ -220\380 50 ГЦ; (501735) Насосниц агрегат 2 АІ 90 2,2
квт 1420 об /хв; (501736) Насосний агрегат 20-110 1,8; (501737) Вентилятор в асортименті;
(501738) Контролер МІК 51- 0,7-0,3; (501739) Контролер МІК 51-05-03 50ГЦ 220 в; (501740)
Перетворювач тиску РС 28 к Па 4 В см 4-20; (501741) Перетворювач тиску РС 28; (501742)
Пневмопозиціонер; (501743) Блок живлення; (501744) Універс.мікропроц. ПІД- регулятор
МІК-25-03-03-03; (501745) Витратомір; (501803) Пневмопозиціонер 2
Окреме майно Суходільського місця провадження діяльності та зберігання спирту
ДП «Укрспирт» у складі:
(060015) Адміністративний корпус, А-2 (загал. п. 806,6 кв.м.); (060004) Спиртопідвал, Б-1
(загал п. 314,4 кв. м.); (060009) Зерновий склад, В-1 (загал п. 1233,3 кв. м.); (060012)
Котельня, Г-2 (загал. п.587,1 кв. м.); (060003) Насосна станція (мазутка), Д-1 (загал п.
54,2 кв. м.); (060514) Блокпункт, Е-1 (загал. п. 7,5 кв. м.); (060515) Блокпункт, Є-1 (загал. п. 7,5 кв. м.); (060032) Автогаражі, Ж-1 (загал. п. 449,5 кв. м.); (060008) Котельня
(пекарня), З-2 (загал п. 312,6 кв.м.); (060079) Очисні споруди, І-1 (загал. п. 142,3 кв. м.);
(060014) Вбиральня, Й-1 (загал п. 8,1 кв. м.); (060005) Майстерня, Л-1 (загал. п.
174,6 кв. м.); (060011) Солодовня, М-3 (загал. п. 1352,8 кв. м.); (060007) Приміщення
ректифікації, Н-3 (загал. п. 773,7 кв. м.); (060049) Приміщення м’якої варки, О-3 (загал. п.
512,5 кв. м.); (060010) Цех підробки, П-1 (загал. п. 46,5 кв. м.); (060033) Будівля арочних
споруд, Р-1 (загал. п. 470,7 кв. м.); (060019) Бардяна яма, С-1 (загал. п. 18,1 кв. м.);
(060002) Компресорна, Т-1 (загал. п. 93,2 кв. м.); (060021) Дворові споруди (Димова труба); (060025) Дворові споруди (Ємкість для солі) (060023) Дворові споруди (Ємкість для
зерна); (060024) Дворові споруди (Ємкість для зерна); (060034) Дворові споруди (дорожне
покриття); (060029) Дворові споруди (Артскважина); (060512) Дворові споруди (Резервуар
для мазути); (060513) Дворові споруди (Резервуар для мазути)
(060017) Будівля стайня № 1 (загал. п. 1405,2 кв. м.)

(060022) Артскважина

(060020) Дворові споруди (Огорожа, ворота); (060526) Резервуари для мазута; (060527) Резервуари для мазута; (060036) Каналізація; (060037) Паромазутопровід; (060050) Газотраса
на миючі; (060078) Огорожа цеху миючих рідин; (501942) Комплект дисків до млина МДГ-30;
(501943) Кран 3-х ходовий фл.Ру 1011ч.18бк; (501946) Сигналізація пожежна; (501944) Конденсатовідводчик ДУ50; (501945) Конденсатовідводчик Ду 32; (501967) Конденсатовідводчик
Ду 32; (060079) Очисні споруди; (060038) Щит силовий; (060040) Лінія розливу миючих засобів; (060044) Ємкість сивушне масло; (060045) Цистерна 24 м. куб.; (060046) Цистерна 24 м.
куб.; (060051) Резервуар гор. води; (060052) Резервуар гарячої води; (060053) Замочний чанок; (060054) Замочний чанок; (060055) Замочний чанок; (060056) Замочний чанок; (060057)
Бункер на вигрузку (з баку); (060058) Бункер системи вент.; (060059) Бункер солодов. прийому; (060060) Прийомний бункер; (060069) Ємкість 32 м. куб № 2 ЄАФ; (060070) Ємкість 32
м. куб № 4; (060075) Резервуар холодної води; (060076) Резервуар холодної води; (060080)
Шкаф силовий; (060081) Компресор КЦЗ.8; (060082) Розпридільчий шкаф; (060083) Розпридільчий шкаф імп.; (060084) Розпридільча шафа; (060085) Економайзер вод.; (060086) Котел
паровий; (060087) Котел паровий; (060088) Економайзер вод.; (060089) Щит автомат;
(060090) Щит автомат; (060091) Панелі щит.управл.; (060092) Розприд. щити; (060093)
Щит управління; (060094) Охолоджувач пари; (060095) Колектор пари; (060096) Шкаф
розпридільчий; (060097) Шкаф розпридільчий; (060098) Щит розпридільчий; (060099)
Щит електричний; (060100) Розпридільча шафа; (060101) Розпридільчий щит; (060102)
Розпридільчий мікар; (060103) Ресивери 4 – 32 м. кв.; (060104) Насос паровий; (060105)
Діараторна головка; (060106) Вентилятор ДНД-10; (060107) Трансформатор; (060108)
Трансформатор силовий; (060109) Пульт управління; (060110) Електромотори; (060111)
Магазин опорів; (060112) Електрозварюв.агрегат; (060113) Димосос; (060115) Шафа
ШВВ-1; (060116) Зварюв. агрегат; (060117) Зварювальн. трансформ.; (060118) Катодна
станція; (060119) Станція управління; (060120) Зварюв. агрегат; (060121) Вентилятов
ВЦП-5; (060122) Електростанція; (060123) Теплообмінник;
(060125) Чанок подачі солоду; (060126) Дефлегматор ЕК; (060127) Епюрац.колона; (060128)
Бункер 6 т.; (060130) Прийомний бункер; (060131) Мірник спиртовий; (060132) Мірник
спиртовий; (060133) Ємкість під ваги; (060134) Ємкість під ваги; (060135) Контрольний
снаряд ВК-2; (060138) Автомат розгрузчик (БУМ); (060139) Мірник Т40ВНЦ; (060140) Насос
АСВН-80; (060141) Шлюзний затвор; (060142) Дозатор; (060143) Насос Ш-40/4; (060145)
Сепаратор бражки; (060146) Дезмембратор; (060147) Чанок замісу; (060148) Насос -АСВН80; (060149) Бражна колона; (060151) Забірник пром.води; (060153) Бражний підігрівач
(теплообмінник опалення); (060154) Насос 626-15-ВВН; (060155) Газовий лічильник;
(060156) Компресор; (060157) Бетономішалка; (060158) Станок ЕК-634; (060159) Вентилятор; (060160) Обладнання мініпекарні; (060161) Тістомісильна машина; (060162) Насос НВЦ
8/25; (060163) Дробілка ДДМ; (060164) Ел.двигун А51-280;
(060165) Пресмакаронна машина; (060166) Насос К20/306 (мийка чанів); (060168) Теплообмінник; (060169) Дефлегматор Г-63 РК.; (060171) Тістоділильна машина; (060172) Конденсатор Е 10 м. кв. БК; (060173) Насос ПДВ 16/20; (060174) Пресмакаронний; (060175) Дистилятор ДЕ-10; (060176) Компресор; (060178) Насос ЕЦВ -10-63-110; (060179) Ростково-відбійна
машина; (060180) Насос ЕЦВ 8х25х100; (060181) Котел газовий; (060182) Вакуум-насос без
електродвигуна; (060183) Вентилятор ВВД 5; (060184) Насос ЕЦВ 10-63-110; (060185) Насос
ФГ; (060187) Насос для викачки води; (060188) Насос ЕЦВ 8-16-140; (060189) Дробілка ДДМ
-5; (060191) Пакувально-фасувальний апарат; (060192) Вентилятор ВДН 11.2; (060193) Живильний насос МV 817/E/3-400-50-2; (060194) Насос ЭЦВ-8-25-100; (060195) Насос ЗММS
32-20/40 (подачі бражки); (060196) Насос GruntFOS з електродвигуном (опалення); (060197)
Миюча машина в комплекті; (060198) Насос ЕЦВ 10-63-110; (060199) Насос ЗМS-40-160/40;
(060200) Насос DWO-400; (060201) Насос ЗМ-40-200/5,5; (060202) Насос DWO-400;
(060204) Вентилятор ВЦ 4,75 № 12,5; (060205) Насос ЗМ50; (060206) Щит силовий;
(060208) Насос DWO 200; (060210) Перетворювач-регулятор РР-10; (060211) Сепараторна машина МЄ-5; (060212) Насос водяний; (060213) Апарат високого тиску; (060214)
Перетворювач-регулятор ПП-10; (060215) Насос WILO; (060216) Міні-електростанція
Е2600S; (060217) Бетономішалка; (060218) Пристрій плавного пуску MCD 3000 (55);
(060219) Холодо-паротермальний агрегат; (060221) Клапан 25ч37 (38нж100);
(060222) Мотор-редуктор МЦ2С-100Н; (060223) Агрегат універсальний (аргонна зварка);
(060224) Перетворювач частоти АТВ 31; (060225) Котел «Рівнетерм-56»; (060227) Насос ЕЦВ
8х25х100; (060228) Насос АСВН-80; (060229) Пароінжектор П, 01, 0000 СБ; (060230) Насос
ВВН-3; (060231) Верстат деревообробний (стайня); (060232) Верстат фрезерний; (060233)
Токарний станок ІМ63ДН; (060234) Магнітна колонка; (060235) Другий чанок замісу; (060236)
Другий дезмембратор; (060237) Мішалка (млин); (060238) Мішалка (млин); (060239) Норія 20;
(060240) Норія 50; (060241) Фільтр річкової води; (060242) Токарний станок -16К-20; (060243)
Річковий вузел (насоси 2 шт); (060244) Маточник; (060245) Кислотний бачок на дріжджі;
(060246) Запасний бачок на патоку; (060247) Россиропник на патоку; (060249) Збірник пром.
води; (060251) Збірник сивушного масла; (060252) Колона кінцевої очистки;
(060253) Промивач сивухи; (060254) Холодильник сивушного масла; (060255) Колектор
водяний; (060256) Кипятильник епюраційної колони; (060257) Мірник ЕАФ- (сив. масла);
(060258) Мірник спиртовий; (060260) Дефлегматор кінцевої очистки; (060261) Конденсатор
кінцевої очистки; (060262) Ловушка конден. БК.; (060263) Конденсатор сепар. бражки;
(060264) Ловушка сепарат. бражки; (060265) Мокра ловушка; (060266) Конденсатор епюраційної колони; (060267) Ловушка конденсатора епюрац.колони; (060268) Конденсатор рект.
колони; (060269) Ловушка конденсатора; (060270) Мокра ловушка конденс. РК;
(060271) Насоси (замочка – 2 шт.);(060272) Ворушитель просяний; (060273) Ворушитель
ячмінний; (060274) Насос просяний; (060275) Насос просяний; (060276) Насос ячмінний;
(060277) Норія НЦ 20; (060278) Галереєя складу; (060279) Вентилятор ВДН 11; (060280)
Норія на вигрузку зеленого солоду; (060281) Транспортер зеленого солоду; (060282) Норія
сухого солоду; (060283) Норія на вигрузку в силоси; (060285) Щит управління; (060286)
Калорифер; (060287) Сито; (060289) Вентилятор очис. солоду; (060290) Транспортер на
вигрузку сухого солоду; (060291) Бункер сухого солоду; (060292) Насос опалення;
(060293) Соляні насоси; (060294) Соляні насоси; (060295) Натрієво коанітр.фільтр; (060296)
Натрієво коанітр.фільтр; (060297) Натрієво коанітр.фільтр; (060298) Натрієво коанітр.фільтр;
(060299) Теплообмінник; (060300) Просіювач муки; (060301) Мішалки миючі; (060302) Мірник; (060303) Насос АСВН 80; (060304) Бочка на брагу; (060305) Ємкість 35 м. куб № 1;
(060306) Ємкість 35 м. куб № 3; (060307) Мірник 2,491 м. куб.; (060308) Мірник 2,5 м.
куб.; (060309) Мірник 0,75 м. куб.; (060310) Мірник 0, 75 м. куб; (060311) Ємкість 100
м. куб № 6; (060320) Насос АСВН-80; (060321) Насос АСВН-80; (060324) Навантажувач
КШП; (060325) Авторозгрузчик (БУМ); (060326) Електрощит; (060328) Завальний бункер;
(060329) Норія НЦ; (060330) Галерея складу; (060331) Холодильник спирту; (060332) Холодильник ЕАФ; (060333) Кипятильник РК; (060334) Кипятильник БК;
(060335) Насос ФГ-57/9 (для перекачки бражки); (060336) Дрожжанка; (060337) Автомат
розгрузик БУМ; (060338) Електродвигун 11/100 4АМ-160 61081; (060339) Електродвигун
11/100 4АМ-160 61081; (060340) Мотор- редуктор 1МЦ С-100 Н-56; (060341) Мотор- редуктор 1МЦ С-100 Н-35; (060342) Мотор -редуктор 1МЦ С-100 Н35; (060344) Електродвигун 11/1000 НАМ-160 6 1081; (060345) Насос WILO MWI 1611-3/25/6/3-400-50-2;
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Адреса
об’єкта

Львівська
обл., Бродівський р-н,
с. Суходоли,
вул. Заводська, 36

Львівська
обл., Бродівський р-н,
с/рада Пониковицька,
«За селом»,
урочище, 4;
Львівська
обл., Бродівський р-н,с.
Суходоли

Продовження додатка 3

Продовження додатка 3

Наказ Фонду,
яким об’єкт
включено
Назва балан
до перелісоутримувача
Орган
ку об’єктів,
або зберігача,
управління
що підлякод за ЄДгають
РПОУ
приватизації
(назва, дата,
номер)

Наказ Фонду,
яким об’єкт
включено
Назва балан
до перелісоутримувача
Орган
ку об’єктів,
або зберігача,
управління
що підлякод за ЄДгають
РПОУ
приватизації
(назва, дата,
номер)

ДП «Укрспирт», код
за ЄДРПОУ
37199618

Міністерство
розвитку
економіки,
торгівлі та
сільського
господарства
України

Наказ
Фонду від
21.07.2020
№ 1229 «Про
внесення
змін до наказу Фонду від
28.12.2019
№ 1574 «Про
затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації
в 2020 році»
(із змінами)

Адреса
об’єкта

Назва об’єкта

(060346) Табло дублююче (бункерні ваги); (060347) Автоматичний механізм відкривання
брами; (060348) Котел димогарний «Універсал» 1 компл.; (060349) Машина пакувальна
УМТ; (060350) Редуктор ТСН; (060351) Пристрій ПЗНУЕ-1; (060352) Пристрій ПЗНУЕ -1;
(060353) Пристій ПЗН-УЕ-1; (060355) Спец. шафа РДУКА50х35 (ГРП); (060356) Електропневматичний перетворювач ЕРС-30/20; (060357) Насос CDLF-8-60 ЕХ;
(060358) Деаратор; (060359) Мотор- редуктор; (060360) Прес- макаронний; (060361) Насос
ЦНСк-5/100; (060362) Водопідготовчий компл. 6.0 м. куб/год; (060363) Мотор-редуктор;
(060364) Насос ВВН1-0,75 без двигуна; (060365) НасосЗМ 40-200/7,5-А; (060366) Насос
ЕВАRA ЗМ-40/200-7,5; (060367) Живильний насос 5,5 квт.; (060368) WILLO-МН 14-031/Е/3-400-50-2; (060369) Насос ЗМ 40-160/4,0; (060370) Насос WILQ МYI 1819-1/25400-50-2; (060371) Конденсаторна установка 200кВар 0,4 кВ; (060372) Станція Каскад
К-(30-100)-А; (060373) Насос ВВН1-0,75; (060376) Телефакс; (060390) Комп’ютер Pentium;
(060391) Комп’ютер 586; (060393) Електрошліф. Машинка; (060395) Комплект апгрейду /
компютер PIII/; (060397) Комп’тер Pentium-III в комплекті; (060400) Комп’ютер CELERON в
комплекті; (060401) Комп’ютер Celeron в комплекті; (060403) Контроллер управління (мягка
варка); (060405) Газовий хроматограф Кристал 2000М; (060406) Росходомір-лічильник
ел-магн. «Взлет ЭРУ»; (060413) Комп’ютер Celeron в комплекті; (060417) Комп’ютер в
Sempron комплекті; (060428) Компютер в комплекті; (060430) Ксерокс БФП Capop MF4018;
(060474) Восьмиканальний модуль вводу сигналу; (060475) Восьмиканальний модуль вводу
сигналу; (060476) Чотирьохканальний модуль аналового виходу; (060477) Модем CSM;
(060478) Генератор водню; (060480) Мельниця дискова гомогенизируюча МГД-30; (060482)
Автоматизована система комерційного обліку електроенер. (АСКОЕ); (060483) Контактор
КТИ-5265 265А; (060484) Таль ручна г/п-3.0тн Н-12,0м; (060485) Насос ЗМ 40-200-7,5;
(060486) Дистилятор електричний Д-5 «Мікромед»; (060487) Піноловушка; (060488) Гідрозатвор; (060489) Клапан 25Ч37НЖ-100; (060493) Клапан 25Ч38НЖ-80; (060494) Клапан
25Ч38НЖ-50; (060496) Насос WILO MWI 1611; (060497) Насос ВВН1-0,75; (060498) Перетворювач витрат е/м ПРЕМ-80ГС; (060503) Насос ВВН-1-075 без двигуна; (060516) Ємкість
24 м. куб; (060517) Ємкість 24 м. куб; (060518) Цистерна 15 м. куб.; (060519) Цистерна
15 м. куб.; (060528) Бродильні чани; (060529) Бродильні чани; (060530) Бродильні чани;
(060531) Бродильні чани; (060532) Бродильні чани; (060533) Бродильні чани; (060534) Бродильні чани; (060535) Бродильні чани; (060536) Бродильні чани; (060537) Бродильні чани;
(060538) Замочний чанок; (060539) Замочний чанок; (060540) Ферментери; (060541) Ферментери; (060542) Рекколона; (060543) Рекколона; (060544) Міксіори; (060545) Міксіори;
(060546) Міксіори; (060547) Міксіори; (060548) Міксіори; (060549) Міксіори; (060550) Міксіори;
(060551) Міксіори; (060552) Міксіори; (060553) Міксіори; (060554) Підігрівач бражки; (060555)
Підігрівач бражки; (060556) Дефлегматор г-31,5 БК.; (060557) Дефлегматор г-31,5 БК.;
(060558) Дріжжанки; (060559) Дріжжанки; (060560) Дріжжанки; (060561) Дріжжанки; (060562)
Кондиціонери; (060563) Кондиціонери; (060564) Насос ВВН 1-075; (060565) Насос ВВН 1-075;
(060566) Насос DWO-400; (060567) Насос DWO-400; (060568) Насос DWO-400; (060569) Насос
DWO-400; (060570) Насоси-дозатори; (060571) Насоси-дозатори; (060572) Мотор-редуктор
МЦ2С-100Н-71-55М-110; (060573) Мотор-редуктор МЦ2С-100Н-71-55М-110;
(060574) Насос ВВО 0,75/0,4; (060575) Насос ВВО 0,75/0,4; (060576) Мішалки на дріжджанки; (060577) Мішалки на дріжджанки; (060578) Мішалки на дріжджанки; (060579) Мішалки
на дріжджанки; (060580) Мішалки на дріжджанки; (060581) Дикантатори; (060582) Дикантатори; (060583) Дикантатори; (060584) Вакуум-переривач; (060585) Вакуум-переривач;
(060586) Вакуум-переривач; (060587) Вакуум-переривач; (060588) Вакуум-переривач;
(060589) Вакуум-переривач; (060590) Вакуум-переривач; (060591) Вакуум-переривач;
(060592) Ємкість сухого солоду; (060593) Ємкість сухого солоду; (060594) Шлюзовий дозатор; (060595) Шлюзовий дозатор; (060596) Насоси ФГ-57/9; (060597) Насоси ФГ-57/9;
(060600) Насоси дозатори -PDE DLX CC/M 2-10230; (060601) Насоси дозатори -PDE
DLX CC/M 2-10230; (060608) Бункерні ваги ВБ-30004; (060609) Бункерні ваги ВБ-30004;
(060614) Комп’ютер Celeron в комплекті; (060615) Комп’ютер Celeron в комплекті;
(060616) Комп’ютер Celeron в комплекті; (060638) Солодові грядки; (060639) Солодові
грядки; (060640) системний блок IT-Block G5400 Work; (060642) системний блок IT-Block
G5400 Work; (060026) Діараторний бак; (060375) Мотопомпа; (060379) Електром’ясорубка;
(060381) Фотокалориметр НДК 3; (060382) Мікроскоп; (060383) Метршток; (060385)
Лічильник газовий РГ 600; (060386) Барна стійка; (060389) Лічильник LZQM; (060398) Обчислювач об’єму газу «Універсал»; (060399) Шафа сушильна електрична лабораторна;
(060402) Стіл заказний; (060408) Контролер РН-метр; (060410) Лічильник водяний ТВСх12
мод.80; (060415) Вага електрична лабораторна АР АХIS 1 шт.; (060418) Лічильник КС 45 –
ефіри; (060419) Лічильник КС-45; (060425) Лічильник газу G-250ЛГ-К-100; (060426) Вага
електрична аналітична ANG200C AXIS; (060429) Датчик тиску; (060431) Фотоколориметр
КФК-2МП; (060432) Водолічильник СВТУ11В(М2); (060433) Електромагнітний витратомір
«Взлет» ЕРСВ-510; (060461) Меблева стінка; (060462) Офісні меблі; (060463) Набір меблів
1 компл.; (060464) Набір меблів 1 компл.; (060465) Набір офісних меблів; (060466) Набір
меблів; (060467) Набір меблів; (060468) Набір меблів; (060469) Газова плита;
(060470) Апарат сушильний лабораторний; (060472) Водолічильник СВТУ11В(М2); (060491)
Домкрат рейковий ДР 16.0 в/п; (060495) Датчик диф. тиску NPT; (060499) Авт. вимикач
захисту двиг. 11SM2A; (060500) Авт. вимикач 3RV1031-4GA10; (060501) Вимикач 3RV10424KA10; (060502) Електромагн. витратомір ПРЕМ Ду80; (060504) Обчислювач об’єму газу
«Універсал-02»; (060505) Перетворювач тиску РС-28; (060602) Ротаметр; (060603) Ротаметр; (060604) Ротаметр; (060605) Ротаметр; (060607) Вологомір; (060610) Лічильник водяний ТВСх12 мод.100; (060611) Лічильник водяний ТВСх12 мод.100; (060612) Вбудована
поверхня «Арістон»; (060613) Вбудована поверхня «Арістон»; (060619) Морозильне устаткування FAL-056-7; (060620) Морозильне устаткування FAL-056-7; (060621) Перетворювач
тиску SEN-8601 B075; (060622) Перетворювач тиску SEN-8601 B075; (060623) Перетворювач тиску SEN-8601 B025; (060624) Перетворювач тиску SEN-8601 B025; (060625) Перетворювач тиску SEN-8601 B025; (060626) Перетворювач тиску SEN-8601 B025; (060627)
Перетворювач тиску SEN-8601 B025; (060628) Перетворювач тиску SEN-8601 B025;
(060629) Перетворювач тиску SEN-8601 B025; (060636) Перетворювач тиску SEN-8601
B025; (060637) Перетворювач тиску SEN-8601 B025; (060641) монітор 23,6 liyama ProLite
X2474HV-B1; (060643) монітор 23,6 liyama ProLite X2474HV-B1; (060018) Ємкість спиртопідвал № 5; (060028) Воздухопідготовка; (060061) Бак на сіль; (060436) Прицеп до а/м КАМАЗ
№49-76; (060437) Трактор ЮМЗ-6; (060439) Автокран КС- 4574; (060441) Самонавантажувач; (060442) Екскаватор ЕП 2628; (060444) Гноєрозкидач; (060446) Прицеп тракторний;
(060447) Фургон 828; (060448) Прицеп цистерна; (060458) Буртовкладочна машина (гусеничний трактор); (060459) Прицеп ГКБ 8350 до а/м; (060460) Причіп-розпуск ПР 1-Р-5;
(060598) Навантажувач (КШП); (060599) Навантажувач (КШП); (060440) Автомобіль УАЗ 3303;
(060445) Автомобіль ГАЗЕЛЬ; (060450) Автомашина МАЗ-500; (060451) Автом. ЗИЛ-130;
(060453) Автом. САЗ-3507; (060454) Автом. САЗ 3508; (060455) Автом. ЗИЛ 130; (060456)
Автомашина бензовоз; (060457) Автомашина ВОЛЬВО; (060630) Автомашини Фольксваген;
(060631) Автомашини Фольксваген; (060634) КАМАЗ-5320; (060635) КАМАЗ-5320

Назва об’єкта
Нежитлове приміщення № 3 площею
111,3 кв. м

Група інвентарних об’єктів у складі: одноповерховий будинок з підвалом літ.А; складдиспетчерська літ. Б; літня кухня літ. В;
господарська будівля (сарай) літ. Г; котельня
літ. Ж; господарська будівля (гараж) літ. Е;
дворова вбиральня літ. Д
Нежитлова будівля контори

Вбудовані приміщення літ. А загальною площею 212,6 кв. м

Група інвентарних об’єктів у складі: деревообробний цех (літ. «А») загальною площею
326,59 кв. м, приміщення адмінбудинку (літ.
«Б») загальною площею 87,17 кв. м
Адмінбудівля 5-ти поверхова літ. А, загальною площею 698,1 кв. м

Адміністративна будівля площею 512,4 кв. м.

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Львівська обл.,
Державна служ- Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
м. Радехів,
ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Львівська, 1
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами
Закарпатська обл.,
Ужгородське міжрайон- Державне агент- Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
м. Чоп, вул. Темене управління водного ство водних ре- «Про внесення змін до наказу Фонду
то, 13
господарства, код за сурсів України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЄДРПОУ 22112707
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Закарпатська обл.,
Державне підприємДержавна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Берегово, проство «Українська геоло- геології та надр
«Про затвердження переліків об’єктів
спект Геологів, 31б
гічна компанія», код за України
малої приватизації, що підлягають
ЄДРПОУ 38078094
приватизації в 2020 році»
Закарпатська обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
Іршавський р-н, м. Ір- статистики у Закарпат- ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
шава, вул. Білецьській області, код за
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверка, 4/2
ЄДРПОУ 02360464
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Закарпатська обл.,
Карпатський
Міністерство
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
Рахівський р-н,
біосферний
енергетики та
«Про внесення змін до наказу Фонду
с. Луги, урочище
заповідник, код за
захисту довкілля від 28.12.2019 № 1574 «Про затверУсть-Говерла
ЄДРПОУ 00276104
України
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Закарпатська обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
м. Мукачево, вул. Не- статистики у
ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
децеї Яноша, 2
Закарпатській області, України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверкод за ЄДРПОУ
дження переліків об’єктів малої при02360464
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами
Волинська обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Старовижівський р-н, статистики у
ба статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
смт. Стара Вижівка, Волинській області,
України
малої приватизації, що підлягають
вул. Привокзальна, 2 код за ЄДРПОУ
приватизації в 2020 році»
02359662
Адреса об’єкта

Назва балансоут
римувача або зберігача, код за ЄДРПОУ
Головне управління
статистики
у Львівській області,
код за ЄДРПОУ
02361400

Орган управління

№ 35 (1315)
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Гараж, літер /Б-1/ загальною площею
33 кв. м

Гараж /Літер П-1/ загальною площею
132,2 кв. м

Волинська обл.,
м. Нововолинськ,
вул. Шептицького
Митрополита (вул.
Піонерська), 18
Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13

Назва балансоут
римувача або зберігача, код за ЄДРПОУ
Західний офіс Держаудитслужби, код за
ЄДРПОУ 40479801

Державна аудиторська служба
України

Західний офіс Держаудитслужби, код за
ЄДРПОУ 40479801

Державна аудиторська служба
України

Орган управління

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

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2020 році»
Гараж, літер /А-1/ загальною площею
Волинська обл., смт. Західний офіс Держа- Державна ауди- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
39,8 кв. м
Іваничі, вул. Грушев- удитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
ського (вул. РадянЄДРПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають
ська), 1
приватизації в 2020 році»
Будівля адмінприміщення з гаражем «А-1»
Волинська обл.,
Західний офіс ДерДержавна ауди- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
загальною площею 141,8 кв. м
Любешівський
жавної аудиторської
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду
р-н, смт Любешів,
служби України, код за України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Бондаренка, 71А ЄДРПОУ 40479801
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративна будівля /А-1/ загальною пло- Волинська обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
щею 203,9 кв. м
Рожищенський р-н,
статистики у Волинба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
м. Рожище, вул. Неза- ській області, код за
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверлежності, 40
ЄДРПОУ 02359662
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адмінбудівля, загальною площею 367,5 кв. м Волинська обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
м. Ковель, вул. Драго- статистики у Волинба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
манова, 22
ській області, код за
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЄДРПОУ 02359662
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративна будівля А-1, загальною пло- Волинська обл., м. Кі- Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
щею 346,9 кв. м
верці, вул. Незалеж- статистики у Волинба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
ності, 18
ській області, код за
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЄДРПОУ 02359662
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Частина першого поверху адміністративної Волинська обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
будівлі /А-5/, загальною площею 405,7 кв. м м. Горохів, вул. Неза- статистики у Волинба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
лежності, 2
ській області, код за
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЄДРПОУ 02359662
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративне приміщення (А-2) площею Волинська обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
210,6 кв. м
м. Володимирстатистики у Волинба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
Волинський, вул. Оле- ській області, код за
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверни Хохол, 22
ЄДРПОУ 02359662
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами
Будівля старої контори площею 77,9 кв. м
Волинська обл.,смт. Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
Шацьк, вул. 50 років статистики у Волинба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
Перемоги, 5
ській області, код за
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЄДРПОУ 02359662
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Магазин № 2
Одеська обл., м. Із- ТОВ «Мрія», код за
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
маїл, Болградське
ЄДРПОУ 1037956
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
шосе, 12
по Одеській та
малої приватизації, що підлягають
Миколаївській об- приватизації в 2020 році»
ластях
Пасажирський павільйон в Лузанівці
м. Одеса, пляж Луза- ДП «Одеський морМіністерство
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
нівка, 21/1
ський торговельний
інфраструктури
«Про затвердження переліків об’єктів
порт», код за ЄДРПОУ України
малої приватизації, що підлягають
01125666
приватизації в 2020 році»
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс Дер- Державна ауди- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Баштанський р-н,
жаудитслужби, код за торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
смт. Баштанка,
ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають
вул. Баштанської Респриватизації в 2020 році»
публіки, 38
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс Дер- Державна ауди- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Веселинівський р-н, жаудитслужби, код за торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
смт. Веселинове,
ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають
вул. Мозолевського
приватизації в 2020 році»
(Леніна), 14-а
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс Дер- Державна ауди- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Врадіївський р-н, смт. жаудитслужби, код за торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
Врадіївка, вул. Героїв ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають
Врадіївщини (Леніна),
приватизації в 2020 році»
137-а
Комплекс нежитлових будівель АЗС № 2
Миколаївська обл.,
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Казанківський р-н,
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
с. Новоданилівка,
по Одеській та
малої приватизації, що підлягають
вул. Індустріальна, 2
Миколаївській об- приватизації в 2020 році»
ластях
Майданчик для накопичення та тимчасового Миколаївська обл.,
ПрАТ «Очаківське
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
зберігання вантажів
Очаківський р-н,
ХПП», код за ЄДРПОУ відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
с. Куцуруб, вул. Оль- 04270593
по Одеській та
малої приватизації, що підлягають
війська, 1/15
Миколаївській об- приватизації в 2020 році»
ластях
Будівля санпропускника
Миколаївська обл.,
ВАТ «Снігурівське», код Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Снігурівський р-н,
за ЄДРПОУ 853046
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
м. Снігурівка,
по Одеській та
малої приватизації, що підлягають
вул. Позаміська, 7/1
Миколаївській об- приватизації в 2020 році»
ластях
Нежитлові приміщення та споруди
Миколаївська обл.,
Причорноморське
Державна служба Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
с. Весняне, вул. Оча- державне регіо
геології та надр
«Про внесення змін до наказу Фонду
ківська, 1-а
нальне геологічне
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверпідприємство, код за
дження переліків об’єктів малої приЄДРПОУ 01432144
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Нежитлова будівля загальною площею
Полтавська область,
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
214,7 кв. м
Карлівський р-н,
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
с. Солона Балка,
по Полтавській
малої приватизації, що підлягають
вул. Басарабової, 6
та Сумській обприватизації в 2020 році»
ластях
Будівля приїжджої загальною площею
Полтавська обВідсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
37,7 кв. м
ласть, Глобинський
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
р-н, с. Шушвалівка,
по Полтавській
малої приватизації, що підлягають
вул. Паркова, 2а
та Сумській обприватизації в 2020 році»
ластях
Нежитлова будівля (продуктовий склад) за- Полтавська область, ТОВ «ім. Чапаєва», код Регіональне
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
гальною площею 131,4 кв. м
Диканський р-н, с. Ді- за ЄДРПОУ 00845878 відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду
брова, вул. Новосепо Полтавській
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверлівська, 1б
та Сумській обдження переліків об’єктів малої приластях
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Склад
Полтавська область, ТОВ «ім. Чапаєва», код Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Диканський р-н,
за ЄДРПОУ 00845878 відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
с. Дячкове, пров. Ценпо Полтавській
малої приватизації, що підлягають
тральний, 5
та Сумській обприватизації в 2020 році»
ластях
Заглиблений склад
Полтавська область, ЗАТ «Лубнимеблі», код Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Лубни, проспект
за ЄДРПОУ 00275042 відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
Володимирський, 94
по Полтавській
малої приватизації, що підлягають
та Сумській обприватизації в 2020 році»
ластях
Погріб, літ. Ч-1
Полтавська область, ТОВ «ПолтаварибРегіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Полтава, вул. Пар- пром», код за ЄДРПОУ відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
тизанська, 8/20
25170795
по Полтавській
малої приватизації, що підлягають
та Сумській обприватизації в 2020 році»
ластях
Нежитлова будівля загальною площею
Полтавська область, ПСП «Лозоватка», код Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
185 кв. м
Чутівський р-н, с. Ло- за ЄДРПОУ 30748840 відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
зуватка, вул. Сапо Полтавській
малої приватизації, що підлягають
дова, 2
та Сумській обприватизації в 2020 році»
ластях

№ 35 (1315)

Продовження додатка 3
Назва об’єкта
Газобалонний склад

Назва балансоут
римувача або зберіга- Орган управління
ча, код за ЄДРПОУ
Полтавська область, СВК «Перемога», код Регіональне
Хорольський р-н,
за ЄДРПОУ 05423113 відділення Фонду
с. Клепачі, вул. Фрукпо Полтавській
това, 2є
та Сумській областях
Адреса об’єкта

Нежитлова будівля

Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лівобережна Сокілка,
вул. Степова, 26

Нежитлова будівля колишньої лазні

Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н,
с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а

Підвальне приміщення під будівлею контори Полтавська обл.,
Пирятинський р-н,
с. Вікторія, вул. Київська, 4-А

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Полтавській
малої приватизації, що підлягають
та Сумській обприватизації в 2020 році»
ластях
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Полтавській
малої приватизації, що підлягають
та Сумській обприватизації в 2020 році»
ластях
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Полтавській
малої приватизації, що підлягають
та Сумській обприватизації в 2020 році»
ластях
Головне управління Пенсійний фонд Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
Пенсійного фонду України
«Про внесення змін до наказу Фонду
України в Полтавській
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверобласті, код за ЄДдження переліків об’єктів малої приРПОУ 13967927
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
СВК «Перемога», код Регіональне
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
за ЄДРПОУ 05423113 відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду
по Полтавській
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверта Сумській обдження переліків об’єктів малої приластях
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)

Група інвентарних об’єктів 47/50 частини
у складі: нежитлова будівля А1, площею
318,5 кв. м. та вбиральня Б1, площею
3,4 кв. м.

Полтавська обл.,
м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля
колишнього будинку ветеранів, Літ.”А1,а,а1”, загальною площею 192,5 кв. м; кухня, Літ.”Б-1”, загальною площею 37,8 кв. м;
сарай, Літ.”В-1”, загальною площею
8,6 кв. м; погріб, Літ.”Г”, загальною площею
8,5 кв. м; колодязь № 1
Нежитлова будівля (гараж), загальною площею 32,3 кв. м.

Полтавська область,
Хорольський р-н,
с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а

Гараж, загальною площею 25,8 кв. м

Полтавська обл.,
Північно-Східний офіс Державна аудим. Миргород, вул. Со- Держаудитслужби, код торська служба
рочинська, 119,
за ЄДРПОУ 40478572 України
гараж 2

Нежитлова будівля, загальною площею
103,3 кв. м

Полтавська обл.,
смт. Нові Санжари,
вул. Незалежності,
35/14

Головне управління Державна служстатистики у Полтав- ба статистики
ській області, код за України
ЄДРПОУ 02361892

Нежитлова будівля (адмінбудинок), загальною площею 215,6 кв. м

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

Головне управління Державна служстатистики у Полтав- ба статистики
ській області, код за України
ЄДРПОУ 02361892

Адміністративна будівля загальною площею
146,5 кв. м

Сумська обл.,
Середино-Будський
р-н, м. СерединаБуда, вул. Вокзальна, 8

Головне управління Державна служстатистики у Сумській ба статистики
області, код за ЄД- України
РПОУ 02362227

Нежитлова будівля гаражу (колишній склад
МТС)

Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97 Д

ВАТ «Роменське АТП Регіональне
15948», код за ЄД- відділення Фонду
РПОУ 03118558
по Полтавській
та Сумській областях

Гараж

Сумська обл., Білопільський район,
с. Річки, вул. 9
Травня, 3

Білопільська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00704304

Полтавська обл., Зін- Північно-Східний офіс Державна аудиківський р-н., м. Зінь- Держаудитслужби, код торська служба
ків, вул. Першотравза ЄДРПОУ 40478572 України
нева, 1а

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 648
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
Гараж
Сумська обл., БілоБілопільська районна Державна служба
пільський район,
державна лікарня
України з питань
с. Вири, вул. Кавветеринарної меди- безпечності харказ, 30
цини, код за ЄДРПОУ чових продуктів
00704304
та захисту споживачів
Нежитлова будівля (адмінбудівля) під літ. «А» Сумська обл., ЛебеГоловне управління Державна служба
динський р-н, м. ЛеДержавної служби України з питань
бедин, вул. Ляшка, 28
України з питань
геодезії, картограгеодезії, картографії фії та кадастру
та кадастру у Сумській
області, код ЄДРПОУ
39765885
Легковий автомобіль ГАЗ 3110
м. Суми, вул. Гераси- Сумський апеляційний Державна судова Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ма Кондратьєва, 28
суд, код за ЄДРПОУ адміністрація
«Про внесення змін до наказу Фонду
42267878
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративний будинок
Сумська обл., м. Біло- Головне управління Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
пілля, вул. СоборДержавної служби України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
на, 11
України з питань без- безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверпечності харчових чових продуктів
дження переліків об’єктів малої припродуктів та захисту та захисту споватизації, що підлягають приватизації
споживачів в Сумській живачів
в 2020 році» (із змінами)
області, код за ЄДРПОУ 40356714
Нежитлове приміщення
Сумська обл., м. ПуГоловне управління Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
тивль, вул. КролеДержавної служби України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
вецька, 70
України з питань без- безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверпечності харчових чових продуктів
дження переліків об’єктів малої припродуктів та захисту та захисту споватизації, що підлягають приватизації
споживачів в Сумській живачів
в 2020 році» (із змінами)
області, код за ЄДРПОУ 40356714
Гараж
Сумська обл., м. ПуГоловне управління Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
тивль, вул. ПершоДержавної служби України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
травнева, 56
України з питань без- безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверпечності харчових чових продуктів
дження переліків об’єктів малої припродуктів та захисту та захисту споватизації, що підлягають приватизації
споживачів в Сумській живачів
в 2020 році» (із змінами)
області, код за ЄДРПОУ 40356714
Будівля та гараж
Сумська обл.,
Головне управління Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
м. Шостка, вул. 6-ої
Державної служби України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
Гвардійської Дивізії, 1 України з питань без- безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверпечності харчових чових продуктів
дження переліків об’єктів малої припродуктів та захисту та захисту споватизації, що підлягають приватизації
споживачів в Сумській живачів
в 2020 році» (із змінами)
області, код за ЄДРПОУ 40356714
Адмінбудівля
Сумська обл.,
Головне управління Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
смт. Велика ПисаДержавної служби України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
рівка, вул. НезалежУкраїни з питань без- безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверності, 13
печності харчових чових продуктів
дження переліків об’єктів малої припродуктів та захисту та захисту споватизації, що підлягають приватизації
споживачів в Сумській живачів
в 2020 році» (із змінами)
області, код за ЄДРПОУ 40356714
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва балансоут
римувача або зберіга- Орган управління
ча, код за ЄДРПОУ
Відсутній
Регіональне
відділення Фонду
по Полтавській
та Сумській областях

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Магазин-їдальня
Сумська область,
Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
Середино-Будський
«Про внесення змін до наказу Фонду
р-н, смт. Знобвід 28.12.2019 № 1574 «Про затверНовгородське,
дження переліків об’єктів малої привул. Тетяни Горєловатизації, що підлягають приватизації
вої, 77
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративна будівля, загальною площею Сумська обл., м. ГлуГоловне управління Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
494,7 кв. м
хів, вул. Шевченка, 13 статистики у Сумській ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
області, код за ЄД- України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверРПОУ 02362227
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Цех зварювальних робіт
Рівненська обл., Во- ВП «Рівненська АЕС» Міністерство
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
лодимирецький р-н, ДП «НАЕК «Енергоаенергетики та
«Про затвердження переліків об’єктів
м. Вараш, Будівельна том», код за ЄДРПОУ захисту довкілля малої приватизації, що підлягають
база № 1 та № 2 про- 05425046
України
приватизації в 2020 році»
мислової зони, 25
Група інвентарних об’єктів у складі: Арматур- Рівненська обл.,
ВП «Рівненська АЕС» Міністерство
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ний цех загальною площею 2070,5 кв. м
Володимирецький
ДП «НАЕК «Енергоаенергетики та
«Про затвердження переліків об’єктів
район, м. Вараш,
том», код за ЄДРПОУ захисту довкілля малої приватизації, що підлягають
Будівельна база № 1 05425046
України
приватизації в 2020 році»
та № 2 промислової
зони, 56
Бетонний завод загальною площею
Рівненська обл.,
4014,3 кв. м
Володимирецький
район, м. Вараш,
Будівельна база № 1
та № 2 промислової
зони, 58
Виробничий корпус з підготовки ремонтно- Рівненська обл.,
будівельних робіт загальною площею
Володимирецький
879,2 кв. м
район, м. Вараш,
Будівельна база № 1
та № 2 промислової
зони, 60/2
Площадка складування конструкцій загаль- Рівненська обл.,
ною площею 24,8 кв. м
Володимирецький
район, м. Вараш,
Будівельна база № 1
та № 2 промислової
зони, 60/1
Склад паливно-мастильних матеріалів з
Рівненська обл.,
автозаправною станцією загальною площею Володимирецький
157,4 кв. м
район, м. Вараш,
Будівельна база № 1
та № 2 промислової
зони, 53
Комплекс, майновий – деревообробний цех Рівненська обл.,
загальною площею 1308 кв. м
Володимирецький
район, м. Вараш,
Будівельна база № 1
та № 2 промислової
зони, 55
Склад-навіс Б-1 загальною площею
Рівненська обл. Воло1981,5 кв. м, ЦМС генпідрядника Г-1 загаль- димирецький район,
ною площею 1674,1 кв. м, склад матеріалів на м. Вараш, Будівельна
НРБ К-1, загальною площею 1633 кв. м, склад база № 1 та № 2 проЛ-1 загальною площею 97,6 кв. м, туалет М-1 мислової зони, 50
загальною площею 41,6 кв. м, майданчик складування матеріалів площею 870 кв. м, відкриті
складські майданчики генпідрядника площею
6219 кв. м, майданчик складування обладнання
площею 3852 кв. м, рампа розвантаження вагонів площею 251 кв. м
Група інвентарних об’єктів у складі: МатеРівненська обл.,
ВП «Рівненська АЕС» Міністерство
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ріальний склад ПТЕМ загальною площею
Володимирецький
ДП «НАЕК «Енергоаенергетики та
«Про затвердження переліків об’єктів
888,7 кв. м, Цех передмонтажних робіт зарайон, м. Вараш,
том», код за ЄДРПОУ захисту довкілля малої приватизації, що підлягають
гальною площею 3555,3 кв. м, Бокс стоянки Будівельна база № 1 05425046
України
приватизації в 2020 році»
машин АТЦ бази ПТЕМ загальною площею
та № 2 промисло1056,3 кв. м, Газове господарство бази ПТЕМ вої зони, 34, корп.1,
загальною площею 302,2 кв. м
2, 3, 4
Загальностанційний лабораторно-побутовий Рівненська обл.,
корпус загальною площею 1493,9 кв. м
Володимирецький
район, м. Вараш,
Будівельна база № 1
та № 2 промислової
зони, 33
Майстерня виробничих робіт зі складом ЛЗР Рівненська обл.,
(літер Б-1) загальною площею 1432,1 кв. м Володимирецький
район, м. Вараш,
Будівельна база № 1
та № 2 промислової
зони, 35
Частина складу каміння та щебеня, а саме: Рівненська обл.,
ВП «Рівненська АЕС» Міністерство
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
автовагова УВТК, А-1 загальною площею
м. Вараш, Будівельна ДП «НАЕК «Енергоаенергетики
«Про затвердження переліків об’єктів
14,5 кв. м, навіс, вимощення бетонне ІІ пло- база № 1 та № 2 про- том», код за ЄДРПОУ України
малої приватизації, що підлягають
щею 172 кв. м, ворота металеві № 1, огоро- мислової зони, 66
05425046
приватизації в 2020 році»
жа залізобетонна № 2
Група інвентарних об’єктів у складі: контора- Рівненська обл.,
ВП «Рівненська АЕС» Міністерство
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
прохідна автогосподарства будбази загаль- Володимирецький
ДП «НАЕК «Енергоаенергетики та
«Про затвердження переліків об’єктів
ною площею 435,6 кв. м, побутовий корпус район, м. Вараш,
том», код за ЄДРПОУ захисту довкілля малої приватизації, що підлягають
автогаража на 450 місць автогосподарства
Будівельна база № 1 05425046
України
приватизації в 2020 році»
будбази загальною площею 4408 кв. м, по- та № 2 промислової
жежний резервуар автогосподарства будбази зони, 48, 47
V250 м. куб, відкрита стоянка машин автогосподарства будбази бетонне вимощення
S=17237 кв. м, відкритий навіс автогосподарства будбази споруда S=333,0 кв. м
Площадка укрупненої збірки та складування Рівненська обл.,
обладнання площею 966,6 кв. м, кабельне
Володимирецький
поле площею 3515 кв. м, площадка для збір- район, м. Вараш,
ки електроосвітлювачів площею – 1217 кв. м Будівельна база № 1
та № 2 промислової
зони, 41/1
Дільниця малої механізації загальною плоРівненська обл.,
щею 1311,8 кв. м
Володимирецький
район, м. Вараш,
Будівельна база № 1
та № 2 промислової
зони, 45
Приміщення для ремонту важких машин
Рівненська обл.,
і механізмів, К – 1, загальною площею
Володимирецький
1289,6 кв. м, ремонтно – механічна майрайон, м. Вараш,
стерня, К’-1, загальною площею 290,1 кв. м, Будівельна база № 1
ремонтно-механічна майстерня з побутовими та № 2 промислової
приміщеннями, Ж – 2, загальною площею
зони, 46
473,1 кв. м, блок контори дільниці ВГМ будбази, А-1, загальною площею 312,5 кв. м,
пожежний резервуар буд.бази № 1 V=100
м. куб., відкриті площадки стоянки машин і
механізмів площею 4736,9 кв. м
Частина будівлі пожежного депо «Д-2» (в т. ч. м. Рівне, вул. КиївДП НВО «ПотенціалРегіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
підвал – Пд) площею 397,6 кв. м
ська, 106
Еко», код за ЄДРПОУ відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
22555721
по Рівненській та малої приватизації, що підлягають
Житомирській об- приватизації в 2020 році»
ластях
Навіс з рампою літ. «у» площею 218 кв. м
м. Рівне, вул. КиївДП НВО «ПотенціалРегіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ська, 106
Еко», код за ЄДРПОУ відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
22555721
по Рівненській та малої приватизації, що підлягають
Житомирській об- приватизації в 2020 році»
ластях
Адміністративне приміщення загальною пло- Рівненська обл., Во- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 467,4 кв. м
лодимирецький р-н, Держпродспоживслуж- України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
смт. Володимирець, би в Рівненській оббезпечності хар- малої приватизації, що підлягають
вул. Соборна, 2
ласті, код за ЄДРПОУ чових продуктів
приватизації в 2020 році»
40309748
та захисту споживачів
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Продовження додатка 3
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоут
римувача або зберігача, код за ЄДРПОУ
Головне управління
Держпродспоживслужби в Рівненській області, код за ЄДРПОУ
40309748

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

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

Будівля адміністративна загальною площею
108 кв. м

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

Головне управління
Держпродспоживслужби в Рівненській області, код за ЄДРПОУ
40309748

Адміністративне приміщення загальною пло- Рівненська обл.,
щею 126,4 кв. м
Березнівський р-н,
м. Березне, вул. Зірненська, 22а

Головне управління
Держпродспоживслужби в Рівненській області, код за ЄДРПОУ
40309748

Нежитлове приміщення, гараж, загальною
площею 24,0 кв. м

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

Головне управління
Держпродспоживслужби в Рівненській області, код за ЄДРПОУ
40309748

Будівля лабораторії загальною площею
599,6 кв. м

Рівненська обл., Острозький р-н, м. Острог, вул. Сагайдачного, 49

Острозька районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00703776

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

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

Костопільська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
26299380

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

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

Костопільська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
26299380

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

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

Радивилівська районна державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00703753

Частина будівлі ветлікарні загальною площею Рівненська обл.,
121,2 кв. м
Радивилівський р-н,
с. Козин, вул. Берестецька, 68

Радивилівська районна державна лікарня
ветеринарної медицини код за ЄДРПОУ
00703753

Частина будівлі дільничної ветлікарні загаль- Рівненська обл.,
ною площею 156,7 кв. м
Радивилівський р-н,
с. Острів, вул. Молодіжна, 34

Радивилівська районна державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00703753

Частина будівлі ветеринарної дільниці загальною площею 79,0 кв. м

Рівненська обл.,
Радивилівський р-н,
с. Немирівка, вул. Лісова, 29

Радивилівська районна державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00703753

Будівля Цепцевицької ветдільниці загальною
площею 110,9 кв. м, у складі: ветдільниця
«А-1» з прибудовою «а», сарай «Б», сарай
«б», вбиральня «Г», колодязь «К»

Рівненська область, Сарненський
р-н, с. Цепцевичі,
вул. Центральна, 188

Сарненська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00703894

Нежитлове приміщення «Дільниця ветеринарної медицини» загальною площею
82,4 кв. м, у складі сарай, погріб

Рівненська область,
Млинівський район,
с. Смордва, вул. Кіпрачівка, 9

Млинівська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00703859

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

м. Рівне, вул. Київська, 106

ДП НВО «ПотенціалЕко», код за ЄДРПОУ
22555721

Будівля гаража загальною площею 33,1 кв. м Рівненська обл.,
Млинівський р-н, смт.
Млинів, вул. Кірися
Олексія (17 Вересня),
10а/1

Управління західного
офісу Держаудитслужби в Рівненській області, код за ЄДРПОУ
40479801

Нежитлове приміщення, гараж загальною
площею 25,6 кв. м

Рівненська обл.,
Березнівський р-н,
м. Березне, вул. Київська, 9а/12

Управління західного
офісу Держаудитслужби в Рівненській області, код за ЄДРПОУ
40479801

Нежитлове приміщення, адмінприміщення
загальною площею 79,4 кв. м

Рівненська обл., Зарічненський р-н, смт.
Зарічне, вул. Лесі
Українки, 6

Управління західного
офісу Держаудитслужби в Рівненській області, код за ЄДРПОУ
40479801

Нежитлова будівля, будівля управління
статистики

Рівненська обл.,
Здолбунівський
р-н, м. Здолбунів,
вул. Пушкіна, 44

Головне управління
статистики у Рівненській області, код за
ЄДРПОУ 02362061

Приміщення будівлі цеху контрольноЖитомирська
вимірювальних приладів і автоматики загаль- обл., м. Житомир,
ною площею 860,2 кв. м.
вул. Промислова,
1/154

Головне управління
Держпродспоживслужби в Житомирській
області, код ЄДРПОУ
40346926

Адмінприміщення загальною площею
37,9 кв. м

Житомирська обл.,
Брусилівський р-н,
с. Хомутець, вул. Чапаєва, 4

Брусилівська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
13568305

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

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

Коростенська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
13568305

Нежитлові будівлі, а саме: лабораторний
Житомирська обл.,
корпус з прибудовами загальною площею
м. Коростень, вул. Л.
519,0 кв. м, віварій загальною площею
Толстого, 11
124,1 кв. м, лабораторія загальною площею
95,9 кв. м, гараж, котельня 363,3 кв. м

Коростенська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
13568305

Нежитлова будівля Народицької районної
державної лікарні ветеринарної медицини, а саме: пункт ветеринарної медицини з
прибудовою загальною площею 68,2 кв. м,
господарська будівля загальною площею
48,2 кв. м

Народицька районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00698644

Житомирська обл.,
Народицький р-н,
с. Одруби, вул. Гребля, 2а

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Орган управління до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверчових продуктів
дження переліків об’єктів малої прита захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Регіональне
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду
по Рівненській та від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЖитомирській об- дження переліків об’єктів малої приластях
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Державна ауди- Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Державна ауди- Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Державна ауди- Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Державна служ- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва балансоут
римувача або зберігача, код за ЄДРПОУ
Нежитлові будівлі загальною площею
Житомирська обл.,
Новоград-Волинська
155,2 кв. м, а саме: будівлі дільничної лікарні Новоград-Волинський районна державна
та гаража
р-н, с. Кам’янка,
лікарня ветеринарної
вул. Лісова, 33
медицини, код за ЄДРПОУ 00698650
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Нежитлова будівля дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею
119,7 кв. м та два сараї

Житомирська обл.,
Новоград-Волинський
р-н, с. Таращанка,
вул. Волі, 21

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

Будівля дільничної лікарні ветеринарної
медицини загальною площею 148,8 кв. м,
сарай літ. «Б», конюшня літ. «В», гараж літ.
«Г», уборна літ. «У»

Житомирська обл.,
Радомишльський р-н,
с. Чайківка, вул. Зарічка, 21

Радомишльська районна державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00698590

Будівля дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 85,1 кв. м

Житомирська обл.,
Радомишльський р-н,
с. Заньки, вул. Цвіточна, 1

Радомишльська районна державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00698590

Будівля дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 106,8 кв. м

Житомирська обл.,
Радомишльський
р-н, с. Забілоччя,
вул. Центральна, 7

Радомишльська районна державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00698590

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

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

Романівська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00698472

Нежитлове приміщення (частина будівлі) за- Житомирська обл.,
гальною площею 56,8 кв. м, погріб літ. «Б-1», Чуднівський р-н,
сарай літ. «Г-1» (частина будівлі сараю)
с. Кілки, вул. Садова, 6
Станція знезалізнення води з двома артсвердловинами

Чуднівська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ
00698188

м. Житомир, вул. По- Басейнове управління
кровська, 239-в
водних ресурсів річки
Прип’ять, код за ЄДРПОУ 01038766
Будівля котельні
Житомирська обл.,
Олевське міжрайонне
Ємільчинський р-н,
управління водного
смт. Ємільчине,
господарства, код за
вул. НезалежносЄДРПОУ 01033852
ті, 122В
Нежитлові приміщення адмінбудинку
Житомирська обл.,
Пулинське міжрайонне
Романівський р-н,
управління водного
смт. Романів, вул. Не- господарства, код за
бесної Сотні, 1
ЄДРПОУ 05579849
Майновий комплекс господарських споруд Житомирська обл.,
Житомирське міжраЧерняхівської експлуатаційної дільниці Жито- Черняхівський р-н,
йонне управління водмирського міжрайонного управління водного смт. Черняхів, вул. Ін- ного господарства, код
господарства у складі: свинарник, конюшня, дустріальна, 21а
за ЄДРПОУ 01033869
погріб, колодязь, огорожа
Будівля Управління статистики України заЖитомирська обл.,
Головне управління
гальною площею 873,5 кв. м
м. Бердичів, вул. Єв- статистики у Житомирропейська, 19/10
ській області, код за
ЄДРПОУ 02360412
Будівля колишнього дитячого садка загаль- Житомирська обл.,
ВАТ «Суслівське», код
ною площею 172,3 кв. м
Чуднівський р-н,
за ЄДРПОУ 00845981
с. Суслівка, вул. Центральна, 10

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань «Про затвердження переліків об’єктів
безпечності хар- малої приватизації, що підлягають
чових продуктів
приватизації в 2020 році»
та захисту споживачів
Державне агент- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ство водних ре- «Про затвердження переліків об’єктів
сурсів України
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2020 році»
Державне агент- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ство водних ре- «Про затвердження переліків об’єктів
сурсів України
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2020 році»
Орган управління

Державне агентство водних ресурсів України
Державне агентство водних ресурсів України

Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2020 році»
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
державного майна малої приватизації, що підлягають
України по Рівнен- приватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будівля колишнього дитячого садка загаль- Житомирська обл.,
ТОВ «Дивлинське», код Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ною площею 234,0 кв. м
Лугинський р-н,
за ЄДРПОУ 5418595
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
с. Великий Дивлин,
державного майна малої приватизації, що підлягають
вул. Центральна, 54-А
України по Рівнен- приватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будівля колишнього дитячого садка загаль- Житомирська обл.,
ПрАТ «Фірма «ЖитоРегіональне
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
ною площею 2511,5 кв. м
Андрушівський р-н,
мирінвест», код за
відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду
с. Івниця, вул. Миру, ЄДРПОУ 01272640
по Рівненській та від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер6-А
Житомирській об- дження переліків об’єктів малої приластях
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Газові ємності (2 шт.)
Житомирська обл.,
ТДВ «Ігнатпільський
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Овруцький р-н,
кар’єр», код за ЄДвідділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
с. Рудня, вул. Робіт- РПОУ 01374547
державного майна малої приватизації, що підлягають
нича, 10
України по Рівнен- приватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будинок торгового центру
Житомирська обл.,
Державне підприємДержавна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
Хорошівський р-н,
ство «Українська геоло- геології та надр
«Про внесення змін до наказу Фонду
смт. Нова Борова,
гічна компанія», код за України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Пушкіна, 153
ЄДРПОУ 38078094
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлове приміщення загальною площею Житомирська обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
731,4 кв. м
м. Коростень, вул. Ко- статистики у Житомир- ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
ротуна, 1
ській області, код за
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЄДРПОУ 02360412
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлові будівлі Ємільчинського управління Житомирська обл.,
Олевське міжрайонне Державне агент- Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
водного господарства
Ємільчинський
управління водного
ство водних ре- «Про внесення змін до наказу Фонду
р-н, смт Яблунець,
господарства, код за сурсів України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Героїв України, 80 ЄДРПОУ 01033852
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлові будівлі Ємільчинського управління Житомирська обл.,
Олевське міжрайонне Державне агент- Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
водного господарства
Ємільчинський
управління водного
ство водних ре- «Про внесення змін до наказу Фонду
р-н, с. Миколаївка,
господарства, код за сурсів України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Шевченка, 33
ЄДРПОУ 01033852
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Підземний поверх складального корпусу
Житомирська обл.,
ПрАТ «Електровимірю- Регіональне
Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
м. Житомир, майдан вач», код за ЄДРПОУ відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду
Перемоги, 10
00226098
по Рівненській та від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЖитомирській об- дження переліків об’єктів малої приластях
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлові будівлі та споруди міжрайонної
Житомирська обл.,
Лугинська районна
Державна служба Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
лабораторії Лугинської районної державної
смт. Лугини, вул. Лип- державна лікарня
України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
лікарні ветеринарної медицини
ницька, 33-а
ветеринарної медибезпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверцини, код за ЄДРПОУ чових продуктів
дження переліків об’єктів малої при00698615
та захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році» (із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Адміністративна будівля (літ. А-1) загальною Харківська область,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 277,3 кв. м та гараж (літ. Б) загаль- м. Красноград,
статистики у
статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
ною площею 24,8 кв. м
вул. Бєльовська (Ле- Харківській області,
малої приватизації, що підлягають
ніна), 83
код за ЄДРПОУ
приватизації в 2020 році»
02362629
Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною пло- Харківська обл., За- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 227,2 кв. м
чепилівський р-н,
статистики у
статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
смт. Зачепилівка,
Харківській області,
малої приватизації, що підлягають
вул. Центральна (Ра- код за ЄДРПОУ
приватизації в 2020 році»
дянська), 21
02362629
Адміністративне приміщення загальною пло- Харківська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 32,4 кв. м
Вовчанський р-н,
статистики у
статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
м. Вовчанськ, вул. Га- Харківській області,
малої приватизації, що підлягають
гаріна, 9
код за ЄДРПОУ
приватизації в 2020 році»
02362629
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Державна служба статистики
України

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

Продовження додатка 3
Назва об’єкта
Гараж літ. «А-1» загальною площею
59,8 кв. м

Гараж з прибудовою літ. Б загальною площею 56,1 кв. м

Адреса об’єкта
Харківська обл.,
Барвінківський
р-н, м. Барвінкове,
вул. Освіти (50 років
Радянської України), 17
Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв,
вул. Адміністративна, 25

Назва балансоут
римувача або зберіга- Орган управління
ча, код за ЄДРПОУ
Головне управління
Державна служба
статистики у
статистики
Харківській області,
код за ЄДРПОУ
02362629
Головне управління
статистики у
Харківській області,
код за ЄДРПОУ
02362629

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

Державна служба статистики
України

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею Харківська обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
380 кв. м.
м. Ізюм, вул. Старо- статистики у
ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
поштова, 39 г
Харківській області,
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверкод за ЄДРПОУ
дження переліків об’єктів малої при02362629
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлова будівля під літ. «А-2» загальною Харківська обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
площею 440,3 кв. м
м. Первомайськ,
статистики у
ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
вул. Соборна, 7
Харківській області,
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверкод за ЄДРПОУ
дження переліків об’єктів малої при02362629
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративна будівля під літ. «А1Н» заХарківська обл.,
Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
гальною площею 186,7 кв. м з ганками під
м. Ізюм, вул. Старо- статистики у
ба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
літ. «а», «а1»
поштова, 39в
Харківській області,
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверкод за ЄДРПОУ
дження переліків об’єктів малої при02362629
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлова будівля загальною площею
Донецька обл., НіДП «Центр державного Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
83,9 кв. м
кольський р-н, смт Ні- земельного кадастру», України з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
кольське, вул. Парко- код за ЄДРПОУ
геодезії, картогра- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверва, 68а
21616582
фії та кадастру
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Нежитлова будівля (колишня котельна)
Луганська обл., По- ПАТ «Лисичанська
Регіональне
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
паснянський р-н,
птахофабрика», код за відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду
сщ. Лисичанський,
ЄДРПОУ 00851459
по Харківській,
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Молодіжна, 11
Донецькій та Лу- дження переліків об’єктів малої приганській областях ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Будівля загальною площею 104,2 кв. м
Луганська обл., м. Ли- Міська державна
Державна служба Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
сичанськ, вул. Коль- лікарня ветеринарУкраїни з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
цова, 71 а
ної медицини в м.
безпечності хар- від 28.12.2019 № 1574 «Про затверЛисичанську, код за
чових продуктів
дження переліків об’єктів малої приЄДРПОУ 00710368
та захисту споватизації, що підлягають приватизації
живачів
в 2020 році»
Адміністративне приміщення загальною пло- Луганська обл., Но- Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
щею 210 кв. м
вопсковський р-н,
статистики у Луганба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
смт. Новопсков,
ській області, код за
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Українська, 21
ЄДРПОУ 02359834
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Будівля загальною площею 289,4 кв. м
Луганська обл., Біло- ДП «Центр державного Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
куракинський р-н,
земельного кадаУкраїни з питань «Про внесення змін до наказу Фонду
смт Білокуракине,
стру», код за ЄДРПОУ геодезії, картогра- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервул. Історична, 85
21616582
фії та кадастру
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Частина триповерхової будівлі
Луганська обл.,
Територіальне управ- Державна судова Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
м. Лисичанськ, вул. К. ління Державної
адміністрація
«Про внесення змін до наказу Фонду
Маркса, 151
судової адміністрації
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверУкраїни в Луганській
дження переліків об’єктів малої приобласті, код за ЄДватизації, що підлягають приватизації
РПОУ 26297948
в 2020 році» (із змінами)
Адміністративна будівля, загальною площею Луганська обл., смт. Головне управління
Державна служ- Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
571,9 кв. м
Білокуракине, пл.
статистики у Луганба статистики
«Про внесення змін до наказу Фонду
Шевченка (Горькоській області, код за
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверго), 2а
ЄДРПОУ 02359834
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Будівля вузла зв’язку з будівлями та споХерсонська обУправління Північно
Державне агент- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
рудами
ласть, смт. Каланчак, -Кримського канаство водних ре- «Про затвердження переліків об’єктів
вул. Українська, 4б
лу, код за ЄДРПОУ
сурсів України
малої приватизації, що підлягають
01034656
приватизації в 2020 році»
Будівля вузла зв’язку з будівлями та споХерсонська область, Управління Північно- Державне агент- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
рудами
с. Брилівка, вул. Пер- Кримського каналу,
ство водних ре- «Про затвердження переліків об’єктів
шотравнева, 58
код за ЄДРПОУ
сурсів України
малої приватизації, що підлягають
01034656
приватизації в 2020 році»
Територія складів другої групи, а саме:
Херсонська обл.,
Херсонська філія
Міністерство
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
склад (літ.1А) площею забудови 380,1 кв. м, Білозерський р-н,
Державного підприінфраструктури
«Про затвердження переліків об’єктів
склад (літ. 2Д) площею забудови 19,0 кв. м, смт. Кізомис, вул. На- ємства «Адміністрація України
малої приватизації, що підлягають
склад (літ.3Е) площею забудови 8,8 кв. м,
бережна, б/н
морських портів Украприватизації в 2020 році»
будівля охорони (літ. 4Г) площею забудови
їни», код за ЄДРПОУ
31,6 кв. м, туалет (літ. 5Ж) площею 2,2 кв. м,
38728533
навіс (літ.6Б) площею 164, кв. м, навіс
(літ.7В) площею 164,7 кв. м, огорожа 1, 2,
3 (№ 8)
Тепличне господарство
Херсонська область, Херсонська філія
Міністерство
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Голопристанський
Державного підприінфраструктури
«Про затвердження переліків об’єктів
р-н, м. Гола Пристань ємства «Адміністрація України
малої приватизації, що підлягають
морських портів Украприватизації в 2020 році»
їни», код за ЄДРПОУ
38728533
Будівля складу цивільної оборони
м. Херсон, Берислав- Товариство з додатРегіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ське шосе, 44а
ковою відповідальвідділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ністю «Херсонське
в Херсонській об- малої приватизації, що підлягають
АТП-16563», код за
ласті, Автономній приватизації в 2020 році»
ЄДРПОУ 3119026
Республіці Крим
та м. Севастополі
Внутрішньозаводські залізничні колії
Херсонська обл.,
Відкрите акціонерне
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Каховка, Чаплин- товариство «Каховвідділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ське шосе, 7
ка», код за ЄДРПОУ
в Херсонській об- малої приватизації, що підлягають
1033504 (припинено) ласті, Автономній приватизації в 2020 році»
Республіці Крим
та м. Севастополі
Будівля недіючої районної електричної підм. Херсон, вул. Ми- ВАТ «Херсонський
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
станції
хайлівська (Петрен- консервний завод
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ка), 7
дитячого харчування в Херсонській об- малої приватизації, що підлягають
ім. 8 Березня», код за ласті, Автономній приватизації в 2020 році»
ЄДРПОУ 5529573 (при- Республіці Крим
пинено)
та м. Севастополі
Котельня
Херсонська обл.,
ПАТ «ХерсонрибРегіональне
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
м. Олешки, вул. Бог- госп», код за ЄДРПОУ відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду
дана Хмельницького, 00476790,
в Херсонській об- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвербудівельна дільниця
ласті, Автономній дження переліків об’єктів малої приРеспубліці Крим ватизації, що підлягають приватизації
та м. Севастополі в 2020 році» (із змінами)
Будівля контори Ново-Олексіївського
Херсонська обл., смт. ДП «Скадовське доДержавна агент- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
лісництва Скадовського державного лісоЛазурне, вул. Мета- слідне лісомисливське ство лісових ре- «Про внесення змін до наказу Фонду
мисливського господарства (реєстровий
лургів, 2
господарство», код за сурсів України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвер№00993225.3.АААДГЕ088) у складі: адмінбуЄДРПОУ 00993225
дження переліків об’єктів малої придівля (літ. А, а, а1, а2) площею 116,3 кв. м;
ватизації, що підлягають приватизації
сарай (літ. Б);сарай (літ. В); душ (літ. Г);
в 2020 році» (із змінами)
туалет (літ. Ж); туалет (літ. Д); гараж (літ. З);
водопровід (№ 1, № 2); огорожа № 3; хвіртка
№4; вимощення 1
Регіональне відділення Фонду по м. Києву

Окреме майно – вбудоване нежитлове приміщення громадського призначення загальною площею 85,0 кв. м

м. Київ, вул. Івана
Кудрі, 43

ДП «Еко», код за
ЄДРПОУ 32309722

Частина нежитлових приміщень корпусу № 7 м. Київ, вул. Москов- Державне підпризагальною площею 2761,6 кв. м
ська, 8
ємство Завод «Арсенал», код за ЄДРПОУ
14310520

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
Державне космічне агентство
України

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

Продовження додатка 3
Назва об’єкта
Частина приміщень виробничих майстерень
корпусу 1 першого поверху та підвалу загальною площею 5245,6 кв. м

Назва балансоут
Адреса об’єкта
римувача або зберігача, код за ЄДРПОУ
м. Київ, вул. Москов- Державне підприємська, 8
ство завод «Арсенал»,
код ЄДРПОУ 14310520

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Орган управління до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Державна косНаказ Фонду від 13.04.2020 № 648
мічне агентство
«Про внесення змін до наказу Фонду
України
від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році» (із змінами)

Апарат Фонду

Будівля готелю «Світязь» загальною площею Волинська обл.,
7896,4 кв. м
м. Луцьк, вул. Набережна, 4
Вбудовано-прибудоване приміщення загаль- Волинська обл.,
ною площею 656,6 кв. м
м. Луцьк, проспект
президента Грушевського, 33
Будівля готелю «Лісова пісня» загальною пло- Волинська обл.,
щею 5774,7 кв. м
м. Ковель, бульвар
Лесі Українки, 12

ДП «Управління спра- Апарат Фонду
вами Фонду державного майна України», код
за ЄДРПОУ 39950170
ДП «Управління спра- Апарат Фонду
вами Фонду державного майна України», код
за ЄДРПОУ 39950170
ДП «Управління спра- Апарат Фонду
вами Фонду державного майна України», код
за ЄДРПОУ 39950170

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

Додаток 4
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 21.07.2020 № 1229)

Продовження додатка 4
Назва балансо
утримувача
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ
Адреса об’єкта
Орган управління
або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Газова котельня, що не увіЧеркаська обл., Драбівський ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ», код Регіональне відділен
йшла до статутного капіталу р-н, с-ще Рецюківщина,
за ЄДРПОУ 05390017
ня Фонду по Київській,
ВАТ «Черкаський», код за
вул. Миру, 7
Черкаській та Чернігівській
ЄДРПОУ 05390017
області

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Орган управління

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

Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Рибаківка

Автомийка, літ. «А»

Полтавська область,
ВАТ «Хорольське АТПм. Хорол, вул. Небесної Со- 15346», код за ЄДРПОУ
тні, 124
03118207

Житловий будинок літ. А

Корпус № 9 літ.
підвал під Запорізька обл., м. Берліт. А11, вхід в підвал
дянськ, вул. Туристична
(вул. Єгорова), 1
Корпус № 2 літ.

Регіональне відділення
Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Запорізька обл., Запорізький ПрАТ «СОНЯЧНЕ 2007», Регіональне відділення
р., с. Ручаївка, вул. Стекод за ЄДРПОУ 25677850 Фонду по Дніпропетровпова, 32
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях

А11,

А10-8

АТ «Дніпроазот», код за
ЄДРПОУ 05761620

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична
(вул. Єгорова), 1

Гараж (літ.А, оглядова яма до Запорізька обл., Веселівліт. “А”) загальною площею
ський р-н, смт Веселе,
51,8 кв. м
вул. Мостова, 2а

ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ», Регіональне відділення
код за ЄДРПОУ 14311459 Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ», Регіональне відділення
код за ЄДРПОУ 14311459 Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Головне управління
Держгеокадастру у Запорізькій області (код
ЄДРПОУ 39820689)

Державна служба України
з питань геодезії, картографії та кадастру

Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
«Про внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)
Наказ Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2020 році»

Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Житловий будинок

Київська обл., м. Переяслав, Переяслав-Хмельницька Переяслав-Хмельницька
вул. Героїв Дніпра, 37-А
районна державна адмі- районна державна адміністрація, код за ЄДРПОУ ністрація
24219983

Котельня для ЖКГ, що не уві- Черкаська обл, Чорнобаївйшла до статутного капіталу ський р-н, с. Велика БурімВАТ «Велика Бурімка», код за ка, вул. Зелена,17
ЄДРПОУ 00486818

Наказ Фонду від 21.07.2020
№ 1229 «Про внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
ПрАТ «ВЕЛИКА БУРІМКА», Регіональне відділен
Наказ Фонду від 28.12.2019
код за ЄДРПОУ 00486818 ня Фонду по Київській,
№ 1574 «Про затвердження переЧеркаській та Чернігівській ліків об’єктів малої приватизаобласті
ції, що підлягають приватизації в
2020 році»

Регіональне відділення
Фонду по Полтавській та
Сумській областях

Блок погребів та сараїв на
96 місць

Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія,
вул. Садова, 20-23

Регіональне відділення
Фонду по Полтавській та
Сумській областях

Котельня

Сумська обл., Лебединський ТДВ «Племзавод «Михай- Регіональне відділення
р-н, с. Михайлівка, вул. На- лівка», код за ЄДРПОУ
Фонду по Полтавській та
бережна, 11
00486741
Сумській областях

Одноквартирний житловий
будинок № 4

Сумська обл., Роменський
р-н, с. Горове, вул. Польова, 9А

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності

 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: будівля
та споруди (реєстраційний номер 1651599423104), розташовані
за адресою: вул. Портова, 3В, м. Бердянськ, Запорізька обл. (згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 786-р
«Про віднесення нерухомого майна у м. Бердянську до сфери управління Фонду державного майна» віднесені до сфери управління Фонду
державного майна України).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул. Портова, 3В, м. Бердянськ, Запорізька обл.; тел.
(044) 200-31-76.
Мета проведення незалежної оцінки: постановка окремо визначеного майна на баланс державного підприємства «Управління справами
Фонду державного майна України».
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), шт.:
основна будівля (18 приміщень) – 1;
прибудова – 1;
розподільчий вузол – 1;
деараційна колонка – 1;
бак для солі – 1;
ТК – 7.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 2 літ. А10-8.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Бал анс оу тр имувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного
будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
9,361 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 9 літ. А11, підвал під літ. А11,
вхід в підвал.

5 серпня 2020 року

Регіональне відділення
Наказ Фонду від 28.12.2019
Фонду по Одеській та Ми- № 1574 «Про затвердження переколаївській областях
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2020 році»

Відсутній

Відсутній

Регіональне відділення
Фонду по Полтавській та
Сумській областях

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

Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях

Об’єкт незавершеного
будівництва «База дільниці
енергопостачання»

Рівненська обл., м. Вараш,
вул. Дачна

Лабораторноекспериментальний корпус

м. Київ, вул. Алма-Атинська,
8

ВП «Рівненська АЕС»
ДП «НАЕК «Енергоатом»,
код за ЄДРПОУ
05425046

Міністерство енергетики
України

Відсутній

Регіональне відділення
Фонду по м. Києву

Господарчий блок з градирнею

м. Київ, проспект Академіка
Глушкова, 42

Відсутній

Регіональне відділення
Фонду по м. Києву

Будівля харчоблоку

м. Київ, вул. Волинська, 66-а

відсутній

Регіональне відділення
Фонду по м. Києву

Лікарня на 400 ліжок

м. Київ, смт Бортничі,
вул. Світла

відсутній

Регіональне відділення
Фонду по м. Києву

Готель на 274 місця

Київська обл., м. Славутич,
Привокзальна площа

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
«Про внесення змін до наказу
Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2020 році» (із
змінами)»

Регіональне відділення Фонду по м. Києву

Наказ Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019
№ 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2020 році»
Наказ Фонду від 21.07.2020
№ 1229 «Про внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)»
Наказ Фонду від 21.07.2020
№ 1229 «Про внесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)»

Апарат Фонду

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АПАРАТ ФДМУ

Відсутній

Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Об’єкт незавершеного
Дніпропетровська обл.,
будівництва – «Реконструкція м. Кам’янське,
мазуто-масляного
вул. С. Х. Горобця, 1Г
господарства ТЕЦ»

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

Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

Піонерський табір

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів,
що підлягають приватизації в 2020 році
Назва балансо
утримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

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

ДСП «Чорнобильська
АЕС», код за ЄДРПОУ
14310862

Державне агентство Укра- Наказ Фонду від 28.12.2019
їни з управління зоною
№ 1574 «Про затвердження перевідчуження
ліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в
2020 році»

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

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (із змінами) (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.
Платник послуг з оцінки – ДП «Управління справами Фонду державного майна України».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України,
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом І «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних
ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу)
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації,

порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація
про претендента подається за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі, споруди.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
30 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який
вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією,
шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для
кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 13 серпня 2020 року.
На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо
якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація приймається з дня публікації цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
 Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303)
19 серпня 2020 року о 14.00.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Бал анс оу тр имувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
9,361 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – будівля
та надвірні будівлі Куколівського державного пункту ветеринарної
медицини загальною площею 94,3 м2.
Балансоутримувач: Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700097).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна), 5а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: будівлі та споруди – 4, багаторічні насадження – 3.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2019 – 1038,75 грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2020.
Площа земельної ділянки (ділянок): приблизно 0,12 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Кіровоградська обл.,
Олександрійський р-н, с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна), 5а.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для будівництва
та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постійного користування, землекористувач – Олександрійська районна державна лікарня
ветеринарної медицини.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): –.
Замовник/платник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, багаторічні насадження.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки:
5,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені підписом керівника СОД.
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Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказами ФДМУ
від 16.01.2018 № 47 та від 11.02.2020 № 227.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, калькуляції
витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надання послуг в календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна,
6, кімн. 10, до 14 серпня 2020 р. (включно).
 Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 20.08.2020 об
11.00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оцінки

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – школа.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Слобода,
вул. О. Кобилянської, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні з умовами.
Телефон 0342553139.
Телефакс 0342752367.
Електронна адреса: ivano-frankivsk@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 (один).
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельної ділянки підприємство не має.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 30.06.2020.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і
складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом;
2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток
3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47);
3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: 8 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у
разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти,
які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу
ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального
відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
 Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опубліку
вання цієї інформації о 10.00 в кабінеті № 310 в приміщенні РВ
ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48,
телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області Регіонального відділення ФДМУ
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
Мета проведення незалежної оцінки – приватизація.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності, державна частка – державна частка у розмірі 30 % статутного
капіталу ТОВ «ДОБРОБУД-ПАРТНЕР», код ЄДРПОУ 38972277.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Анатолія Пашкевича, 2.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 30 червня 2020 року.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 11.02.2020 № 227),
(далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно
з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення
реалізації повноважень у Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити: «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення,
яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було
визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни
надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3
до Положення);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 18.02.2020 № 10-59-3173 «Щодо
формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в ІІ півріччі 2019 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу
ІІI Положення про конкурсний відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки за групами об’єктів:
цілісний майновий комплекс – 9,0 тис. грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Управління
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області за адресою:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, email: cherkasy@spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв: 13.08.2020 до 16.00.
 Конкурс відбудеться 19.08.2020 об 11.00 в Управлінні забезпе
чення реалізації повноважень у Черкаській області за адресою:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-21.

ЛЬВІВСЬКа, ЗАКАРПАТСЬКа
та ВОЛИНСЬКа ОБЛАСТі
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – колишній пожежний
автомобіль (ГАЗ 66-01).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська область, Буський район,
м. Красне, вул. Залізнична, 18.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Приватне акціонерне товариство «Красненський комбінат хлібопродуктів».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.07.2020. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 1720 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: колісні транспортні засоби спеціалізованого призначення.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: будівля АБК (новий) площею 4281,3 м2 (інв. № 33),
будівля лампової площею 933,7 м2 (інв. № 26), пункт підземного харчування площею 243,3 м2 (інв. № 187); резервуар на 1000 м3 (інв. № 40);
господарська побутова каналізація (інв. № 41); автопід’їзд до шахти
(інв. № 48).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сокальський р-н,
с. Сілець, Копані присілок, вул. Климіва-Легенди, 40.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Шахта «Зарічна».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2020. Платник робіт з
оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 4580 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нерухомість комплексного
використання (об’єкти, які поєднують два або більше видів функціонального призначення).
 3.Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних
об’єктів у складі: будівля АПК (тимчасова) площею 668,5 м2 (інв. № 213);
теплиця площею 132,8 м2 (інв. № 182).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сокальський р-н,
с. Сілець, Копані присілок, вул. Климіва-Легенди, 40.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Шахта «Зарічна».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2020. Платник робіт з
оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 2520 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі виробничого призначення.
 4. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – будівлі загальною площею 782,9 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Пустомити,
вул. Заводська, 10.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Львівській області.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2020. Платник робіт з
оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 3000 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі адміністративного призначення.
 5. Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля А-1 загальною
площею 346,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська область, м. Ківерці,
вул. Незалежності, 18.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефони замовника
конкурсу: (032) 261-62-14, (033) 224-00-57, (033) 224-34-77 (відділ малої
приватизації). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2020. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 3000 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окрема будівля адміністративного призначення.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 3 площею
111,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська область, м. Радехів,
вул. Львівська, 1.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики Львівської області.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ малої приватизації).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2020. Платник робіт з
оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 3000 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо).
Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розглядатися
рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася в II півріччі 2019 року, відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016
№ 10-36-11307 та доповнення до нього лист ФДМУ від 18.02.2020
№ 10-59-3173.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у
редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47), зі змінами, які затверджені
наказом ФДМУ від 11.02.2020 № 227 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією
в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»,
а також щодо об’єкта № 1 – напрям 1.3 «Оцінка колісних транспортних
засобів».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності
якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
 Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях об 11.00 через 14 днів з дня опублікування
цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 50-квар
тирний житловий будинок (ІІ черга).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24А, м. Кролевець, Сумська область.
Балансоутримувач: відсутній.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
6000,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
(у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених
розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за формами, встановленими
в додатках 3 – 5 до Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт і у тому числі ПДВ. За результатами
аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна України від
18.02.2020 № 10-59-3173.

5 серпня 2020 року
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відомості
приватизації

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні
пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення, адміністративно-господарської та інформаційно-аналітичної
роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 14.08.2020 включно.
 Конкурс відбудеться 20.08.2020 о 10.00 у Регіон альн ому
відділенні Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна),
1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (0532) 56-27-32.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Житомирській області Регіонального відділення ФДМУ
по Рівненській та Житомирській областях про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – підземний поверх складального корпусу, що перебуває на балансі ПрАТ «Електровимірювач».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, майдан Перемоги, 10.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом викупу балансоутримувачем.
Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна загальною площею
2162,7 м2.
Дата оцінки: 31.05.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 5000,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, зокрема порівняльної
площі та за функціональним призначенням.

 Найменування об’єкта оцінки № 2: об’єкт малої приватизації –

окреме майно – нежитлові будівлі Ємільчинського управління водного господарства, що перебуває на балансі Олевського міжрайонного
управління водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ємільчинський
р-н, смт Яблунець, вул. Героїв України, 80.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів – 4 об’єкти нерухомого майна: адмінбудинок, сарай,
гараж, вбиральня.
Дата оцінки: 30.06.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 5000,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окремі будівлі за функціональним
призначенням.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: об’єкт малої приватизації –
окреме майно – нежитлові будівлі Ємільчинського управління водного господарства, що перебуває на балансі Олевського міжрайонного
управління водного господарства.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ємільчинський
р-н, с. Миколаївка, вул. Шевченка, 33.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Кількість об’єктів – 5 об’єктів нерухомого майна: адмінбудинок, сарай,
гараж, вбиральня та погріб.
Дата оцінки: 30.06.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях; платник робіт з оцінки – Регіональне відділення
ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 5000,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – окремі будівлі за функціональним
призначенням.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня
2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за
№ 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинного сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у
розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо
ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 –
5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних
днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир,
вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління забезпечення реалізації
повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00 .
На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
 Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опубліку
вання цієї інформації об 11.00 в Управлінні забезпечення реалізації
повноважень у Житомирській області РВ ФДМУ по Рівненській та
Житомирській областях за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера,
20 (контактний номер телефону (0412) 420-418).

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42

до уваги оцінювачів
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.07.2020
м. Київ
№ 1180
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від 10 квітня 2018 року № 320/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємства (далі – ПП) «ОЦІНКА
ЮА» (вх. Фонду державного майна України від 25 червня 2020 року № 19/9931),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10 квітня 2018 року № 320/18, виданий Фондом
державного майна України ПП «ОЦІНКА ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 40897571).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

НАКАЗ
14.07.2020
м. Київ
№ 1182
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від 16 грудня 2019 року № 970/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291,
у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємства (далі – ПП) «УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ» (вх. Фонду державного майна України від 25 червня 2020 року № 19/9930),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16 грудня 2019 року № 970/19, виданий Фондом
державного майна України ПП «УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 23885122).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2020
м. Київ
№ 1181
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від 11 вересня 2018 року № 714/18
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291,
у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «АНАЛІТИК» (вх. Фонду державного майна України від 25 червня 2020 року № 19/9926),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 11 вересня 2018 року № 714/18, виданий Фондом
державного майна України ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «АНАЛІТИК» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 39354400).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2020
м. Київ
№ 1184
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від 14 квітня 2020 року № 298/20
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні» та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – приватного підприємства (далі – ПП) «БОНС»
(вх. Фонду державного майна України від 25 червня 2020 року № 19/9923),
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14 квітня 2020 року № 298/20, виданий Фондом
державного майна України ПП «БОНС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 24484439).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулись 09.04.2020

Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху (15,0 м2) та ділянка покрівлі (30,0 м2) гуртожитку (літ. «А-6») загальною площею 45,0 м2,
що перебуває на балансі Національного університету цивільного захисту
України, код за ЄДРПОУ 08571363. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Алчевських, 52/54. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг з оцінки –
2100 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина кімн.
№ 1-20 на першому поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку № 14
(інв. № 1032000364, літ. «А-5») загальною площею 9,0 м2, що перебуває
на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», код за ЄДРПОУ 02071180. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Балканська, 19. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Добровольська Г. Г, вартість послуг з
оцінки – 1400 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина кімн.
№ 1-39 на першому поверсі 9-поверхового будинку гуртожитку № 2 (інв.
№ 1032000238, літ. «А-9») загальною площею 11,0 м2, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут», код за ЄДРПОУ 02071180. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Зубенка, 9а. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг з оцінки –
2000 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля, інв. № 10310064, пам’ятка
архітектури та містобудування місцевого значення (охоронний № 125 Переліку пам’яток, затвердженого рішенням Харківського облвиконкому від
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30.04.1980 № 334), літ. «Г-1» (згідно з техпаспортом) загальною площею
101,7 м2, що перебуває на балансі Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ
02498530). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Чернишевська, 14. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки –
4000 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,0 м2 першого поверху будівлі гуртожитку № 1 (реєстровий номер
05464997.23.ЧСАПДШ005), що перебуває на балансі Державного вищого
навчального закладу «Донецький національний технічний університет», код
за ЄДРПОУ 2070826. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Покровськ, вул. Центральна, 144. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки –
2100 грн, строк виконання робіт – 2 календарних дні.

Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право
проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу – нежитлового приміщення на цокольному поверсі загальною площею 97,8 м2 за адресою: м. Київ, вул. Джона
Маккейна, 43 – ТОВ «СТОУН БРІДЖ». Вартість робіт – 1800,00 грн, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право
проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу – нежитлового приміщення на цокольному поверсі загальною площею 85,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Джона
Маккейна, 43 – ТОВ «НІКА-ЕКСПЕРТ». Вартість робіт – 5800,00 грн, строк
виконання робіт – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по
м. Києву про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів приватизації, що відбулися 08.04.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну
щодо визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна –
будівлі їдальні літ. «А» загальною площею 205,3 м2 за адресою: Вінницька
обл., Оратівський р-н, с. Угарове, вул. Молодіжна, 46а, що перебуває на
зберіганні Оратівської селищної ради Оратівського району Вінницької області, код за ЄДРПОУ 04327985, з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3950 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну
щодо визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна –
приміщення дизельної літ. Д загальною площею 22,3 м2 за адресою: Він
ницька обл., Тульчинський р-н, с/р Клебанська, «Федьківське» урочище,
1а, що перебуває на зберіганні СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», код
за ЄДРПОУ 05413994, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з
умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 2200 грн;

Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право
проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу – нежитлового приміщення на третьому
поверсі будівлі літ. «А» загальною площею 75,2 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Верхня, 3-5 – ТОВ «СТОУН БРІДЖ». Вартість робіт – 2200,00 грн, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право
проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу – вбудованого нежитлового приміщення
громадського призначення загальною площею 40,9 м2 за адресою: м. Київ,
бульв. Лесі Українки, 10 – ТОВ «ГЕБОРА». Вартість робіт – 5900,00 грн,
строк виконання робіт – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності по Вінницькій області, що відбувся 17.04.2020
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суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну
щодо визначення вартості об’єкта малої приватизації, окремого майна –
водонапірної башти «Рожновського» літ. № 1, сходів літ. № 2, приямку літ.
№ 3 за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, сщ/р Кирнасівка, «Набережне» урочище, 1а, що перебуває на зберіганні СВАТ «Птахокомбінат
«Тульчинський», код за ЄДРПОУ 05413994, з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3100 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про
підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, від 09.04.2020
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Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 30,4 м2 за адресою: Київська ДП «Європейобл., Вишгородський р-н, смт Димер, вул. Революції, 1, що пе- ський центр
ребуває на балансі Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта» консалтингу та
оцінки»
2 Нежитлове приміщення площею 22,2 м2 за адресою: Київська
ПП «Гарантобл., Вишгородський район, смт Димер, вул. Революції, 1,
Експерт»
що перебуває на балансі Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта»
3 Будівля лакокрасочного цеху та будівля лісосушильної камери ФОП Гундарева
загальною площею 496,6 м2 за адресою: Київська обл., Вишго- Алла Олексіївна
родський р-н, с. Катюжанка, вул. Шевченка, 1, що перебуває
на балансі ДП «Димерське лісове господарство»
4 Частина нежитлового приміщення площею 15,7 м2 за адреТОВ «Люкс –
сою: Київська обл., смт Баришівка, вул. Київський шлях, 48,
Експерт»
що перебуває на балансі Головного управління статистики у
Київській області
5 Нежитлове приміщення № 96 площею 10,7 м2 на 2-му поверсі ТОВ «Гебора»
бізнес-центру вантажного термінала (інв. № 47565) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»
6 Нежитлові приміщення будівлі площею 77,5 м2 (реєстровий но- ТОВ «Гарантмер за ЄРОДВ 37197165.6.РРИЕФУ212) за адресою: Київська Експертиза»
область, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 40а, що перебувають на
балансі ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»
7 Виробничі приміщення в адміністративно-побутовому корпусі ФОП Гундарева
цеху № 16 на 3-му поверсі площею 110,0 м2, адмінприміщен- Алла Олексіївна
ня в адміністративно-побутовому корпусі цеху № 16 на 3-му
поверсі площею 36,5 м2 та виробниче приміщення в будівлі
цеху № 3 площею 300,0 м2 за адресою: Київська область,
м. Бровари, Промвузол, що перебувають на балансі ДП «Завод
порошкової металургії»
8 Гідротехнічні споруди рибницьких ставів, а саме: ставу літФОП Чебаков
ній «Маточний» (інв. № 228, реєстровий номер за ЄРОДВ
Олексій Іва25592421.70. ААЕЖАЖ344), ставу нагульний № 1 (інв. № 224,
нович
реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ345), ставу
нагульний № 1-а (інв. № 225, реєстровий номер за ЄРОДВ
25592421.70. ААЕЖАЖ346), ставу нагульний № 1-б (інв. № 226,
реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ347), ставу нагульний № 2 (інв. № 223, реєстровий номер за ЄРОДВ
25592421.70. ААЕЖАЖ348), ставу нагульний № 3 (інв. № 222,
реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ349), ставу нагульний № 4 (інв. № 221, реєстровий номер за ЄРОДВ
25592421.70. ААЕЖАЖ350), ставу нагульний № 5 (інв. № 220,
реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ351), ставів
зимувальних – 3 од. (інв. № 711-713, реєстровий номер за
ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ342), ставів зимувальних – 6 од.
(інв. № 705-710, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ343), ставу нагульний № 5а (інв. № 227, реєстровий номер
за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ352), ставу нагульний № 6 (інв.
№ 219, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ353),
ставу нагульний «Глибічок» (інв. № 217, реєстровий номер за
ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ354), ставу нагульний «Русловий»
(інв. № 216, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ355), ставів риборозплідника «Вернигорщина» – 5 од. (інв.
№ 714, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ357),
ставу риборозплідника № 1 (інв. № 230, реєстровий номер за
ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ359), ставу риборозплідника № 2
(інв. № 231, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ360), ставу риборозплідника № 3 (інв. № 232, реєстровий
номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ361), ставів нерестових – 18 од. (інв. № 687-704, реєстровий номер за ЄРОДВ
25592421.70. ААЕЖАЖ362), ставу нагульний «Северинівка» (інв.
№ 218, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ356),
ставу риборозплідника «Северинівка» (інв. № 229, реєстровий номер за ЄРОДВ 25592421.70. ААЕЖАЖ358), за адресою:
Київська область, Таращанський район, м. Тараща, с. Кирдани,
с. Степок, с. Северинівка, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба»

Строк
виконання робіт
(день)
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Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності

2
2650

Назва об’єктів

2
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№
з/п

Вартість

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості з метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди, від 16.04.2020

Продовження таблиці
Переможець – Вартість Строк ви
Назва об’єктів
суб’єкт оціночної виконан- конання родіяльності
ня робіт біт (день)
9 Частина приміщення (інв. № 10310002) площею
ТОВ «Європей3300
5
2
150,0 м у будівлі «Гараж на 10 легкових автоський центр
мобілів»; частина приміщення (інв. № 10310104)
консалтингу та
площею 77,0 м2 в будівлі «Гараж на 10 легкових ав- оцінки»
томобілів»; частина приміщення (інв. № 10310062)
площею 58,0 м2 в будівлі «Майстерня цегляна» за
адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Сухолуччя, вул. Леніна, 2, що перебувають на балансі
Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства

№
з/п

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 11.03.2020
№
з/п

1 Частина приміщення холу площею 9,0 м2 на першому
поверсі головного корпусу, що обліковується на балансі
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди
2 Приміщення загальною площею 211,9 м2 на першому поверсі адмінбудівлі (№ 24-36 згідно з техпаспортом), що обліковується на балансі Управління праці та соціального
захисту населення Коломийської РДА, за адресою: ІваноФранківська обл., м. Коломия, вул. І. Франка, 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
3 Частина приміщення загальною площею 44,4 м2 першого
поверху в цегляній будівлі, що обліковується на балансі Вищого професійного училища № 13 м. Івано-Франківська, за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 10а. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
4 Приміщення загальною площею 14,0 м2 на третьому
поверсі в адміністративній будівлі, що обліковується
на балансі Івано-Франківської філії державної установи
«Інститут охорони ґрунтів України», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Гаркуші, 2. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди
5 Частина горища загальною площею 30,0 м2 в адміністративній будівлі, що обліковується на балансі ІваноФранківської філії державної установи «Інститут охорони
ґрунтів України», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Гаркуші, 2. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
6 Частина даху загальною площею 30,0 м2 адмінбудинку, що обліковується на балансі Головного управління
статистики в Івано-Франківській області, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди

1

2

3

4

5

6

7

8

Переможець – Вартість Строк ви
суб’єкт оціночної виконан- конання родіяльності
ня робіт біт (день)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Частина приміщення № 14 на 1-му поверсі опалю ДП «Європей2600
5
вально-виробничої котельні (інв. № 741) загальною ський центр
площею 418,5 м2, реєстровий номер за ЄРОДВ
консалтингу та
20572069.4.НЛТНПД004, за адресою: Київська обл., оцінки»
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»
Частина твердого покриття об’єкта «Автодороги
ДП «Європей2500
5
і площадки» (інв. № 47449) загальною площею
ський центр
45,0 м2, реєстровий номер за ЄРОДВ 20572069.442. консалтингу та
НЛТНПД447, за адресою: Київська обл., м. Борис- оцінки»
піль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»
Частина даху лабораторного корпусу площею 8,0 м2 ФОП Чебаков
2750
2
за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський Олексій Іванович
р-н, с. Лісники, спостережна станція астрономічної
обсерваторії, що перебуває на балансі КНУ ім. Т.
Г. Шевченка
Приміщення № 85 на 2-му поверсі бізнес-центру
ТОВ «Інжині2650
2
вантажного термінала (№ 47565) площею 16,1 м2 за ринговий центр
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний «Екскон»
аеропорт «Бориспіль», що обліковується на балансі
ДП «МА «Бориспіль»
Частина приміщення № 427 на 1-му поверсі паТОВ «ІВ Груп»
2500
5
сажирського терміналу «D» площею 5,0 м2 (інв.
№ 47578) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що обліковується на балансі ДП «МА «Бориспіль»
Нежитлове приміщення № 90 площею 25,0 м2 на
ПП «Гарант2780
2
2-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала Експерт»
(інв. № 47565) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що обліковується на балансі ДП «МА «Бориспіль
Нежитлове приміщення площею 16,4 м2 за адреТОВ «Гарант3488
5
сою: Київська обл., м. Українка, вул. Зв’язку, 1,
Експертиза»
що перебуває на балансі Київської міської дирекції
ПАТ «Укрпошта»
Частина нежитлових приміщень в будівлі ЦТЕ № 2 ФОП Гундарева
3090
2
(Техбудівля № 2) площею 100,44 м2 за адресою:
Алла Олексіївна
Київська обл., м. Переяслав, вул. О. Богданова, 9,
що перебуває на балансі КП «Укрспецзв’язок»
Назва об’єктів

№ 35 (1315)

Строк
виконання
робіт
(дні)
4

ФОП Тарнопольський А. П.

3500

4

ТОВ «Інвестиційна
група Захід»

3300

4

ТОВ «ЕКА-Захід»

ФОП Максимчин А. Д.

4000

3

ФОП Тарнопольський А. П.

2200

4

ТОВ «Інвестиційна
група Захід»

3900

4

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
приватизації, що відбувся 01.04.2020
№
з/п
1

2

3

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості з метою продовження договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Вартість
виконання
робіт,
грн
2920

Найменування/ ПІБ
суб’єкта оціночної
діяльності – переможця конкурсу

4

5

Найменування/ Вартість Строк
ПІБ суб’єкта оці- вико- викоНазва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
ночної діяльнос- нання нання
ті – переможця робіт, робіт
конкурсу
грн
(дні)
Об’єкт приватизації – підземна фортифікаційна споруда, ФОП Тарнополь- 9000
4
А, колишнього військового містечка № 98 загальною пло- ський А. П.
щею 2501,3 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Лесівка, вул. Л. Українки, 130. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продажу на аукціоні
Частина нежитлового приміщення № 81 згідно з технічним ТзОВ «ЕКА2950
3
паспортом площею 8,0 м2 на третьому поверсі адмініЗахід»
стративної будівлі, що обліковується на балансі Головного
управління статистики в Івано-Франківській області. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Частина приміщення площею 2,0 м2 на другому поверсі
ФОП Максим4000
3
прибудови до основної адміністративної будівлі (частина чин А. Д.
коридору – приміщення № 120 згідно з технічним паспортом), що обліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження договору оренди
Частина приміщення площею 6,5 м2 на першому поверсі
ТзОВ «Інвес2250
4
адміністративної будівлі (приміщення № 6 згідно з техпас- тиційна група
портом), що обліковується на балансі Регіонального сервіс- «Захід»
ного центру МВС в Івано-Франківській області, за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. О. Довбуша, 11/1.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Частина приміщення площею 5,0 м2 (частина коридору
ФОП Максим2900
3
біля сходової клітки – приміщення № 106 площею 2,5 м2 чин А. Д.
на першому поверсі та частина коридору – приміщення
№ 120 площею 2,5 м2 на другому поверсі згідно з технічним паспортом), що обліковується на балансі Регіональ
ного сервісного центру МВС в Івано-Франківській області,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській
області Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 22.04.2020

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди
державного майна.
Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
1.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 2 гаража, літ. Б, площею 16,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Лисянському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пл. Миру,
33, смт Лисянка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Зорич В. М.
Дата оцінки: 31.03.2020. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання робіт – 2
календарних дні, вартість послуг – 580,00 грн.
1.2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на першому поверсі
навчального корпусу № 4 площею 3,0 м2. Найменування балансоут
римувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет імені
Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича,
24, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Бобошко Г. М. Дата оцінки:

31.03.2020. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 749,00 грн.
1.3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 10,03 м2 та частина
технічного поверху навчального корпусу № 1 площею 5,64 м2. Наймену
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,
460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації». Дата оцінки: 31.03.2020. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання робіт – 2
календарних дні, вартість послуг – 1299,00 грн.
1.4. Назва об’єкта оцінки: приміщення електрообмоточної майстерні
площею 190,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Платона
Симиренка, 2, м. Сміла, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП
Соколан В. В. Дата оцінки: 31.03.2020. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 575,00 грн.
1.5. Назва об’єкта оцінки: частина двоповерхової будівлі їдальні з підвалом та прибудовами (літ. А-2, А1-1, а) площею 506,1 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 224, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «Базис-А». Дата оцінки: 31.03.2020. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП
Савченко О. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 590,00 грн.
1.6. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова цегляна будівля магазину
(літ. С-І, С1-1) площею 125,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ПП «Базис-А». Дата оцінки: 31.03.2020. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано СОД Ошовська І. А. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1250,00 грн.
1.7. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля магазину з прибудовою літ. Р-І, Р1-І площею 314,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезна
ходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ПП «Базис-А». Дата оцінки: 31.03.2020. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано СОД Устименко Т. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1250,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернігівській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській
та Чернігівській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта,
що відбувся 22.04.2020

Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення
відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – частині нежитлового приміщення
майстерні площею 53,7 м2, що обліковується на балансі ДНЗ «Ніжинський
професійний аграрний ліцей Чернігівської області», за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а (вартість робіт з оцінки – 2050
грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання
послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 21.04.2020

Частина підвального приміщення режимного корпусу (гуртожиток
спецконтингенту) «літер Б-3» площею 62,0 м2 за адресою: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Нестора Бурчака, 3. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 2350,00 грн без ПДВ.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 16.04.2020

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки об’єктів:
об’єкт малої приватизації, окреме майно – будівля Цепцевицької
ветдільниці загальною площею 110,9 м2, у складі: уборна, хлів, криниця
бетонна за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Цепцевичі,
вул. Центральна, 188, визначення ринкової вартості об’єкта з метою продажу на електронному аукціоні з умовами, визнано Рівненську товарну
біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн;
об’єкт малої приватизації, окреме майно – будівля ветеринарної лабораторії загальною площею 260,9 м2, у складі: А-1 – ветеринарна лабораторія, В-1 – гараж за адресою: Рівненська обл., Радивилівський р-н,
м. Радивилів, вул. Тиха, 86, визначення ринкової вартості об’єкта з метою
продажу на електронному аукціоні з умовами, визнано Рівненську товарну
біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн;
об’єкт малої приватизації, окреме майно – нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2 зі східцевою площадкою площею 20,8 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, 107б, визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продажу на електронному аукціоні з умовами,
визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 300 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 21.04.2020

Вбудоване нежитлове приміщення площею 18,4 м2 в одноповерховій
адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області, за адресою: Херсонська обл.,
смт Чаплинка, вул. Грушевського, 12б, переможець конкурсу – ФОП Бронін
А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів, що відбувся 30.04.2020

1. Назва об’єкта оцінки: комунікаційна площадка загальною площею
89,1 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський Національний університет ім. О. Гончара.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Казакова, 12.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «Воднолижний клуб «Сентоза».
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
22,0 м2.
Балансоутримувач: ДУ «УкрДержНДІ МСПІ МОЗ України».
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Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пров. Ф. Макаревського, 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Соя О. В.
Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 1 гаража (літера 1).
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова,
буд. 97б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Ржавсков А. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Переможець – ТОВ «ІЦ «Екскон».
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: основні засоби, довгострокові біологічні активи, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, оборотні матеріальні засоби (запаси) цілісного майнового комплексу дитячого
оздоровчого табору «Аіст».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Макарова, 24б.
Мета проведення незалежної оцінки: відображення результатів незалежної оцінки в бухгалтерському обліку підприємства.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРДЯНСЬК
ТУР».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
Переможець – ФОП Іванченко І. В.
Вартість послуг – 18000,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 10.
5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення IV (частини приміщень з № 4 до № 11 включно, з № 37 до № 39 включно) першого
поверху будівлі (літ. А-2) загальною площею 249,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська/Покровська, 8/28.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Комаренко О. Г.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
Переможець – ТОВ «Незалежна експертиза власності».
Вартість послуг – 1200,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
33,4 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Поповкіна, 35, що перебувають
на балансі Управління Державної казначейської служби України у Новомиргородському районі Кіровоградської області.
Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Новомиргородському районі Кіровоградської
області..
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Поповкіна, 35.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати при продовженні
договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Агєєв Юрій Володимирович.
Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр».
Вартість послуг – 1750,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 2.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
109,16 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська
обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 43, що перебувають на
балансі Управління ДКСУ у Новоукраїнському районі Кіровоградської
області.
Найменування балансоутримувача: Управління ДКСУ у Новоукраїнському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 43.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати при продовженні
договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2020.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: АТ КБ «Приватбанк».
Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 1980,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 5.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській
області Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 06.05.2020

1. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація.
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності не відбувся, у зв’язку з надходженням на конкурс лише по одній заяві від суб’єктів оціночної діяльності щодо таких
об’єктів:
1.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно – комплекс будівель та споруд, у складі: адміністративна будівля з прибудовами, А, а, І, загальною площею 219,9 м2; сарай,
Б, загальною площею 9,2 м2; гараж, В, загальною площею 98,0 м2; віварій з прибудовою, Г,г, загальною площею 62,9 м2; вбиральня, Д; хвіртка,
І огорожа, 2; ворота, 3; криниця, К; вимощення, ІІ. Найменування балан
соутримувача об’єкта оцінки: Маньківська районна державна лікарня
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709359; 20100, Черкаська
обл., смт Маньківка, вул. Патона, 5). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Черкаська обл., смт Маньківка, вул. Соборна, 140.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 30 квітня 2020 року.
1.2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно – причіп-цистерна ГКБ-817, рік випуску – 1981,
колір зелений, номер шасі 239776. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська
обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 30 квітня 2020 року.
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1.3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно – автобус КАВЗ 3271, рік випуску – 1991, колір
оранжевий, номер кузова М0023466, номер шасі 1376219. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 30 квітня 2020 року.
1.4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності –окреме майно – автомобіль ГАЗ 3307 (автофургон «Кунг» ГАЗ
39011), рік випуску – 1991, колір сірий, номер шасі ХТН330700М1414474.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 30 квітня 2020 року.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській
області Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта, що відбувся 06.05.2020

Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення
відновної вартості для цілей оренди) ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту –
під’їздній залізничній колії довжиною 1801,63 пог. м, що не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат» в процесі приватизації та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки (вартість
робіт з оцінки – 2200 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки
майна об’єктів оренди, що відбулися 30.04.2020

Переможцями конкурсів визнано:
фізичну особу – підприємця – Педченка А. М. на проведення оцінки
державного майна: нежитлове приміщення площею 378,8 м2 за адресою:
вул. Шмідта, 28, смт Недригайлів, Сумська область, що обліковується на
балансі Державного професійно-технічного навчального закладу «Недригайлівське вище професійне училище». Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки державного майна: нежитлове приміщення площею 92,6 м2 за адресою: вул. Степового Фронту,
46, м. Полтава, що обліковується на балансі Професійно-технічного училища № 31 м. Полтава. Мета оцінки – продовження дії договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту –
5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділенні Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулись 30.04.2020

1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
адміністративна будівля загальною площею 380 м2. Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ

02362629. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 39г. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта.
Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ТОВ «Незалежна профгрупа», вартість послуг
з оцінки – 4800 грн, строк виконання – 8 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі Південної трибуни стадіону «Металіст», літ. «В-3», загальною площею 21,23 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Плеханівська, 65. Мета
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість послуг з оцінки –
1740 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
45,4 м2 на першому поверсі та частина нежитлового приміщення площею 26,0 м2 на третьому поверсі Південної трибуни стадіону «Металіст»,
літ. «В-3», загальною площею 71,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Харків, вул. Плеханівська, 65. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з оцінки –
2400 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаражів для автомобілів площею 21,5 м2 (інв. № 1013100024), що перебуває на балансі
Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка», код за ЄДРПОУ 02125131. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1. Мета проведення
оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ТОВ «Агентство по нерухомості «ДІСКОНТ»,
вартість послуг з оцінки – 2600 грн, строк виконання – 5 календарних
днів.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 04.05.2020

1. По об’єкту – частина приміщення площею 10,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 3, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон,
Бериславське шосе, 22 переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 2100 грн. Строк виконання робіт – 2 дні.
2. По об’єкту – частина приміщення технічного поверху площею 5,2 м2,
частина даху площею 10,0 м2 в гуртожитку № 3, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою:
м. Херсон, вул. Миру, 44 переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість
робіт – 2200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
3. По об’єкту – склад нафтопродуктів площею 165,9 м2, що перебуває на балансі Новотроїцького управління водного господарства, за
адресою: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Громівка, а саме: навіс – 90,9 м2; бетонний майданчик – 75,0 м2; ємкість – 50 м3 – 1 шт.; ємкість –10 м3 – 3 шт.; паливна колонка – 1 шт.; бензоколонка – 1 шт., переможець конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 4500 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

прийнято рішення
про приватизацію
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
від 28.07.2020 № 12/01-222-РП внесені зміни до наказу регіонального
відділення від 18.06.2020 № 12/01-196-РП «Про прийняття рішення про
приватизацію державного пакета акцій ПрАТ «Іста – Центр», а саме:
доповнено наказ новим пунктом 3 такого змісту: «Затвердити план
розміщення акцій приватного акціонерного товариства «Іста – Центр»
(код ЄДРПОУ 23073489, адреса: 49051, м. Дніпро вул. Курсантська,
30) згідно з додатком».
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 03.08.2020 № 12/01-224-РП внесено зміни до наказу від
24.06.2020 № 12/01-202-РП «Про приватизацію нежитлової будівлі»,
а саме: викладено назву об’єкта державної власності у такій редакції:
«Нежитлова будівля загальною площею 398,1 м2, що розташована
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 34 та перебуває на балансі ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»
(код ЄДРПОУ 00178353)» та прийнято рішення про його приватизацію
шляхом продажу на аукціоні.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 29 липня
2020 року № 509 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку
за адресою: Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 37-А,
який перебуває на балансі Переяслав-Хмельницької районної державної
адміністрації (код ЄДРПОУ 24219983), шляхом продажу на аукціоні.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
29.07.2020 № 00985 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності – окремого майна – нежитлового приміщення № 3 площею 111,3 м2 за адресою: Львівська область, м. Радехів, вул. Львівська,1, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Львівській області, код за ЄДРПОУ 02361400,
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

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

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
29.07.2020 № 00988 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмінбудівлі 5-повер
хової літ. А загальною площею 698,1 м2 за адресою: Закарпатська
область, м. Мукачево, вул. Недецеї Яноша, 2, що зперебуває на балансі Головного управління статистики у Закарпатській області, код
за ЄДРПОУ 02360464, шляхом продажу на аукціоні без умов.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
29.07.2020 № 00989 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – адміністративного приміщення (А-2) площею 210,6 м2 за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Олени Хохол, 22, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Волинській області, код
за ЄДРПОУ 02359662, шляхом продажу на аукціоні без умов.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від
29.07.2020 № 00990 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі старої контори площею
77,9 м2 за адресою: Волинська область, смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 5, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Волинській області, код за ЄДРПОУ 02359662, шляхом продажу на
аукціоні без умов.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 31.07.2020
№ 419 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва «База дільниці енергопостачання» за адресою: Рівненська область, м. Вараш, вул. Дачна, що
перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»,
код за ЄДРПОУ 05425046, орган управління – Міністерство енергетики
України, шляхом продажу на аукціоні

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву від 31 липня 2020 року № 405 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного
будівництва – лікарні на 400 ліжок за адресою: м. Київ, смт Бортничі,
вул. Світла (балансоутримувач – відсутній) шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву від 31 липня 2020 року № 406 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – будівлі харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а (балансоутримувач – відсутній) шляхом продажу на аукціоні
з умовами.
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