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мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

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

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж загальною площею 19,0 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, смт Ярмолинці, вул. Шевченка, 2, гараж 2 та обліковується на балансі Державної установи «Хмельницька обласна
фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ 38481895, приватизовано громадянином
України – Заїкою Віктором Миколайовичем, який єдиний подав заяву на участь в електрон
ному аукціону із зниженням стартової ціни. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить
18 302,14 грн (вісімнадцять тисяч триста дві гривні 14 коп.), у тому числі ПДВ – 3 050,36
грн (три тисячі п’ятдесят гривень 36 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля виробничих приміщень літ. «З-1»
загальною площею 416,2 м2, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Юхима
Сіцінського, 49 та обліковується на балансі Регіонального офіса водних ресурсів у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893, приватизовано громадянкою України – Лаврик
Наталією Ігорівною (РНОКПП 3247605709), яка перемогла в електронному аукціоні без
умов, що відбувся 16.06.2020. Ціна продажу з урахуванням ПДВ становить 200 520,00 грн
(двісті тисяч п’ятсот двадцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 33 420,00 грн (тридцять
три тисячі чотириста двадцять гривень 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації державної власності

Окреме майно – будівля лазні загальною площею 153,1 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371593, яка
розташована за адресою: Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Вищеольчедаїв, вул. Урожайна, 3. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій фізичною
особою – Сторчак Людмилою Володимирівною, РНОКПП 3179709360. Ціна продажу
об’єкта – 15 754,80 грн (п’ятнадцять тисяч сімсот п’ятдесят чотири грн 80 коп.), у тому
числі ПДВ – 2625,80 грн (дві тисячі шістсот двадцять п’ять грн 80 коп.).

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів
державної власності

Об’єкт малої приватизації – гараж загальною площею 28,4 м2, розташований за
адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 29а/1, приватизовано
шляхом продажу на аукціоні громадянкою України – Фурманець-Гержан Катериною
Олегівною (код 3419411005). Ціна продажу об’єкта становить 108 001,20 грн, у т. ч.
ПДВ – 18 000,20 грн.

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

Окреме майно – нежитлові підвальні приміщення площею 25,5 м2 за адресою: м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 55а, що перебувають на балансі ПрАТ «Львівський міський молочний завод». Приватизовано фізичною особою – Молебним Олегом Петровичем за
ціною 165 600,00 грн (сто шістдесят п’ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), у тому числі
ПДВ – 27 600,00 грн (двадцять сім тисяч шістсот гривень 00 копійок).

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації – окремого майна

Гараж за адресою: м. Путивль, вул. Першотравнева, 56, що обліковується на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області (код за ЄДРПОУ
40356714), приватизовано Гончаровим О. Л., як переможцем електронного аукціону, за
8 520,00 грн, у тому числі ПДВ – 1 420,00 грн.

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

України

господарства будбази бетонне вимощення S=17237 м2, відкритий навіс автогосподарства
будбази споруда S=333,0 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, Будівельна база № 1
та № 2 промислової зони, 48,47; площадка укрупненої збірки та складування обладнання
площею 966,0 м2, кабельне поле площею 3515 м2, площадка для збірки електроосвітлювачів площею 1217 м2 за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 41/1;
дільниця малої механізації загальною площею 1311,8 м2 за адресою: Будівельна база № 1
та № 2 промислової зони, 45; приміщення для ремонту важких машин і механізмів, К-1,
загальною площею 1289,6 м2, ремонтно-механічна майстерня, К’-1, загальною площею
290,1 м2, ремонтно-механічна майстерня з побутовими приміщеннями, Ж-2, загальною
площею 473,1 м2, блок контори дільниці ВГМ будбази, А-1, загальною площею 312,5 м2,
пожежний резервуар буд. бази № 1 V=100 м3, відкриті площадки стоянки машин і механізмів площею 4736,9 м2 за адресою:, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони,
46, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код ЄДРПОУ
05425046, приватизовано фізичною особою – Таборовцем Андрієм Петровичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3321614012, який став переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 960 120,00 грн
(дев’ятсот шістдесят тисяч сто двадцять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 160 020,00
грн (сто шістдесят тисяч двадцять гривень 00 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: матеріальний склад ПТЕМ загальною площею 888,7 м2; Цех передмонтажних робіт загальною
площею 3555,3 м2; Бокс стоянки машин АТЦ бази ПТЕМ загальною площею1056,3 м2,
Газове господарство бази ПТЕМ загальною площею 302,2 м2, за адресою: Рівненська
обл., м.Вараш, Будівельна база №1 та № 2 промислової зони, 34, корп.1, 2, 3, 4, Загальностанційний лабораторно-побутовий корпус загальною площею1493,9 м2 за адресою: Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 33, Майстерня виробничих робіт зі
складом ЛЗР (літер Б-1) загальною площею 1432,1 м2 за адресою: Будівельна база № 1
та №2 промислової зони, 35, що перебуває на балансі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК
«Енергоатом», код ЄДРПОУ 05425046, приватизовано фізичною особою – Таборовцем
Олександром Петровичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків –
3402416013, який став переможцем електронного аукціону. Ціна, за якою придбано об’єкт
приватизації, – 1 440 002,40 (один мільйон чотириста сорок тисяч дві гривні 40 копійок),
у тому числі ПДВ: 240 000,40 (двісті сорок тисяч гривень 40 копійок).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації соціально-культурного призначення – нежитлова будівля (спортивний корпус) літ. «А-3» загальною площею 4049,1 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Немишлянська, 56а приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні, – Товариством з обмеженою відповідальністю «ІСТОКАВТОЗАПЧАСТИНА» (код за ЄДРПОУ 36456783) за ціною 5 239 999,20 грн (п’ять мільйонів
двісті тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 20 копійок), у тому числі
ПДВ – 873 333,20 грн (вісімсот сімдесят три тисячі триста тридцять три гривні 20 копійок)
(договір купівлі-продажу від 17.06.2020).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – Тепличне господарство, який розташований за адресою:
вул. Берегова, 74а, м. Гола Пристань, Голопристанський район, Херсонська область, приватизовано шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву на участь в електронному
аукціоні зі зниженням стартової ціни, – ТОВ «НЕОНТ ЛТД», код за ЄДРПОУ 42183416. Ціна
продажу об’єкта приватизації становить 1 622 400,00 грн (один мільйон шістсот двадцять
дві тисячі чотириста гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ – 270 400,00 грн (двісті сімдесят тисяч чотириста гривень 00 копійок).

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації – окремого майна

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву
від 04 серпня 2020 року № 419 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності – окремого майна – частини нежитлових приміщень корпусу
№ 7 загальною площею 2 761,60 м2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8. Приватизовано шляхом викупу юридичною особою – товариством з обмеженою
відповідальністю «БУДТРАНСЕРВІС» за ціною 77 698 302, 00 грн, у тому числі ПДВ –
12 949 717, 00 грн.



Об’єкт малої приватизації – цех зварювальних робіт за адресою: Рівненська обл.,
м. Вараш, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 25, що перебуває на балансі
ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код ЄДРПОУ 05425046, приватизовано покупцем – єдиним заявником – фізичною особою – Таборовцем Олександром Петровичем
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 3402416013) шляхом викупу.
Ціна, за якою придбано об’єкт, становить 480 000,00 грн (чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 80 000,00 грн (вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Фонд
державного
майна
України

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта
малої приватизації

національний оператор
інвестиційних процесів

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі:
контора-прохідна автогосподарства будбази загальною площею 435,6 м2, побутовий
корпус автогаража на 450 місць автогосподарства будбази загальною площею 4408 м2,
пожежний резервуар автогосподарства будбази V250 м3, відкрита стоянка машин авто-

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46
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ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про продаж на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації:
окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі:
приміщення колишнього медпункту площею 131,3 м2,
санпропускник до їдальні загальною площею 31,2 м2,
теплиця загальною площею 93,5 м2, овочесховище
за адресою: Львівська обл., м. Борислав,
вул. Дрогобицька, 721

Група інвентарних
об’єктів у складі:
приміщення колишнього медпункту
Санпропускник до
їдальні
Теплиця

Овочесховище

Реєстраційний
номер
1409630746103

1409522346103
1409316246103

2053802346103

Не використовується

Назва

Функціональне
використання

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – група інвентарних об’єктів у
складі: приміщення колишнього медпункту площею 131,3 м2,
санпропускник до їдальні загальною площею 31,2 м2, теплиця
загальною площею 93,5 м2, овочесховище.
Місцезнаходження: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 721.
Балансоутримувач: ВАТ «Галлак».
Контактна особа від органу приватизації – Дідик Оксана Степанівна –
начальник відділу малої приватизації Регіонального відділення ФДМУ по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях, тел. (032) 261-62-14.
Відомості про об’єкт:

131,3

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: адміністративна будівля загальною площею
491,8 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
пров. Подільський, 2.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02362894, контактні дані: тел. (0382) 79-54-64.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт: адміністративна будівля загальною площею 491,8 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 2 та обліковується на балансі Головного
управління статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02362894.
Фундамент кам’яний, стіни цегляні, покрівля – шифер, перекриття залізобетонне, підлога – плитка, лінолеум, наявне: водопостачання, каналізація,
опалення (водне), електрифікація. Право власності на об’єкт зареєстровано за Державною службою статистики України, код за ЄДРПОУ 37507880,
реєстраційний номер 907252068108, номер запису про право власності 14254718 від 20.04.2016. Об’єкт розташований на земельній ділянці
площею 0,0596 га, кадастровий номер 6810800000:04:020:0116 (Витяг
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.02.2018
№ НВ-6806150902018. На земельну ділянку зареєстровано право постійного користування згідно витягу з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 16.11.2016
№ 73014121). Балансова вартість – 1075675,00 грн станом на 31.12.2019.
У даній будівлі приміщення перебувають в оренді, а саме: приміщення на
1-му поверсі площею 8,7 м2: орендар – ФОП Нечаєв Андрій Миколайович
(договір № 1126 від 05.10.2010 до 30.09.2021); вбудоване приміщення на
1-му поверсі площею 28 м2: орендар – ПП «Рост-Центр» (договір № 1168
від 20.04.2011 до 19.01.2021); приміщення на 1-му поверсі площею 63 м2:
орендар – Центрально-Західне міжрегіональне управління міністерства
юстиції (м. Хмельницький) (договір № 1717 від 22.09.2015 до 21.07.2021);
приміщення на 1-му поверсі площею 15,3 м2: орендар – ПАТ «Страхова група
«ТАС» (договір № 1891 від 26.05.2017 до 25.03.2023); приміщення на 1-му
поверсі площею 27,8 м2: орендар – ФОП Параїл Олена Миколаївна (договір
№ 1914 від 21.07.2017 до 23.06.2020); приміщення на 1-му поверсі площею
23,2 м2 та на 2-му поверсі площею 165,6 м2: орендар – Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради (договір № 1928 від 02.10.2017 до
01.09.2020); приміщення на 1-му поверсі площею 33 м2: орендар ПП «РостЦентр» (договір № 1927 від 02.10.2017 до 01.09.2020).
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 08 вересня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40
у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим
ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у
ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій документів та документи, що підтверджують сплату
реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
1 075 675,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 107 567,50 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із
зниженням стартової ціни: 537 837,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 53 783,75 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
537 837,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 53 783,75 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна,
тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua.
Час роботи з пн.– чт. з 8.00 до 17.15, у пт. з 8.00 до 16.00;
контактна особа від Головного управління статистики у Хмельницькій
області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Цикорідзе Іраклій Георгійович, тел. (0382) 76-24-59.
Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.00.
4. Додаткова інформація
1. На офіційному вебсайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ»
зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстра-

31,2

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – адміністративної будівлі загальною площею
491,8 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл.,
м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 2 та обліковується
на балансі Головного управління статистики
у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02362894

93,5

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: адміністративний будинок загальною площею
426,9 м2 (далі – об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Волочиський р-н, м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8а.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02362894, контактні дані: тел. (0382) 79-54-64.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт: адміністративний будинок загальною площею 426,9 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Волочиський р-н, м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8а та обліковується на балансі
Головного управління статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ
02362894. Право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна
в особі Державної служби статистики України, код за ЄДРПОУ 37507880,
реєстраційний номер 1213971468209, номер запису про право власності
19772921 від 31.03.2017. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 510 м2 (Державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою ЯЯ № 332477 від 15.08.2006). Балансова вартість – 419901,30 грн
станом на 31.12.2019. У даній будівлі приміщення перебувають в оренді,
а саме: приміщення площею 46,6 м2: орендар – Волочиська міська рада
(договір № 1855 від 29.11.2016 до 28.10.2020); нежитлові приміщення
площею 99,7 м2: орендар – Волочиська районна державна адміністрація
(договір № 1482 від 09.12.2013 до 08.09.2022); приміщення площею 41 м2:
орендар – Волочиська районна державна адміністрація (договір № 184 від
05.07.2016 до 04.05.2022); приміщення на 1-му поверсі площею 34,8 м2
(у т. ч. 9,6 м2 – загального користування): орендар – Хмельницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (договір
№ 1832 від 15.08.2016 до 14.06.2022); приміщення загальною площею
31,2 м2 на 1-му поверсі (у т. ч. 9,6 м2 загального користування): орендар –
Хмельницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги (договір № 2148 від 04.12.2019 до 03.11.2022).
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 08 вересня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом
можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування, звернувшись до організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40
у м. Хмельницькому.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим
ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви і завантаження електронних копій документів та документи, що підтверджують
сплату реєстраційного та гарантійного внесків з рахунку потенційного покупця відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав,
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні без умов:
419 901,30 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 41 990,13 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на повторному аукціоні із
зниженням стартової ціни: 209 950,65 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 20 995,06 грн (без ПДВ).
Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
209 950,65 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску: 20 995,06 грн (без ПДВ).
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нараховується ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, адреса: 21018, м. Він
ниця, вул. Гоголя, 10, e-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua, тел. (0432) 65-26-08.
Час роботи служби з організації аукціону:
контактна особа від регіонального відділення, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта: Капранова Наталія Василівна,
тел. (0382) 72-09-40 у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua.
Час роботи з пн.– чт. з 8.00 до 17.15, у пт. з 8.00 до 16.00;
контактна особа від Головного управління статистики у Хмельницькій
області, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта:
Цикорідзе Іраклій Георгійович, тел. (0382) 76-24-59.
Час роботи у робочі дні з 8.00 до 17.00.
4. Додаткова інформація
1. На офіційному вебсайті адміністратора ДП «ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ»
зазначені реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –

61,8

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – окремого
майна – адміністративного будинку загальною площею
426,9 м2, що знаходиться за адресою: Хмельницька
обл., Волочиський р-н, м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8а
та обліковується на балансі Головного управління статистики
у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02362894

Адреса
розташування
Загальна площа
(м2)

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

ційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
2. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування:
в національній валюті:
на рахунок № UA598201720355549001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
протягом п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
на рахунок № UA388201720355219001000156369, одержувач: Регіо
нальне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та
Хмельницькій областях, банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ
42964094, сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівліпродажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок
оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.
в іноземній валюті:
Одержувач –
Адреса –
Рахунок –
Банк одержувача –
Адреса –
МФО –
Код ЄДРПОУ –
Призначення платежу: (обов’язково вказати що)
Receiver –
Address –
Account –
Bank of receiver –
Address –
MFO –
SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of
playment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-07-03-000003-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні без умов: 10 756,75 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 5 378,37 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Львівська обл., м. Борислав,
вул. Дрогобицька, 721

продаж об’єктів малої приватизації

SWIFT –
Code YeDRPOU –
Purpose of payment (please, indicate without fall the purposes of
playment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-07-03-000005-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні без умов: 4 199,01 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання
цінових пропозицій: 2 099,50 грн.
Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій, становить 99 кроків.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторінку: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2, на
якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика,
які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір.

Підстава виникнення
права власності
Витяг з ЄДР, серія та
номер:10-15-14784,
виданий 28.07.2017,
видавник: Фонд державного майна України
Витяг з ЄДР , серія та
номер:10-15-16872,
виданий 01.09.2017,
видавник: Фонд державного майна України
Витяг з ЄДР, серія та
номер: 10-15-107, виданий 02.01.2020, видавник: Фонд державного
майна України

Форма власності
та власник
Державна: РВ
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях,
код ЄДРПОУ:
42899921

Державна: Фонд
державного
майна України
код ЄДРПОУ:
00032945

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
hh 2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11 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 електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: приміщення колишнього медпункту площею
131,3 м2, санпропускник до їдальні загальною площею 31,2 м2, теплиця загальною площею 93,5 м2, овочесховище за адресою: Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 721 здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: приміщення колишнього медпункту площею
131,3 м2, санпропускник до їдальні загальною площею 31,2 м2, теплиця
загальною площею 93,5 м2, овочесховище за адресою: Львівська обл.,
м. Борислав, вул. Дрогобицька, 721 повинен відповідати вимогам, пе-
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відомості
приватизації

редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 327 475,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 163 737,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 163 737,50 грн (без урахування
ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 32 747,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 16 373,75 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16 373,75 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944 гривні 60 копійок.
Умова продажу об’єкта приватизації:
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: приміщення колишнього медпункту площею 131,3 м2,
санпропускник до їдальні загальною площею 31,2 м2, теплиця загальною
площею 93,5 м2, овочесховище за адресою: Львівська обл., м. Борислав,
вул. Дрогобицька, 721 зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити компенсацію Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях грошових
коштів, пов’язаних із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 2 728,00 грн
(дві тисячі сімсот двадцять вісім гривень 00 коп.) без ПДВ на рахунок органу
приватизації UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, одержувач – Регіо
нальне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержувача – Державна казначейська служба
України, МФО 820172, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, протягом
30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за
придбаний об’єкт).
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача:Державна казначейська служба України, м. Київ,
вул. Бастіонна, 6.
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
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 за місцезнаходженням об’єкта: Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 721.
ПІБ контактної особи на об’єкті: Дідик Оксана Степанівна, тел. (032)
261-62-14.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, адреса: 79007,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/lviv.html, https://privatization.gov.ua/.
Телефони для довідок: (032) 261-62-14, (032) 255-38-55.
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 Львівській, Закарпатській та Волинській областях
від 04.08.2020 № 01003.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-09-000025-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3 274,75 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 637,38 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –1 637,38 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.

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 дільничної лікарні ветеринарної
медицини загальною площею 148,8 м2, сараю літ. «Б»,
конюшні літ. «В», гаража літ. «Г», уборної літ. «У»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – будівля дільничної лікарні
ветеринарної медицини загальною площею 148,8 м2, сарай
літ. «Б», конюшня літ. «В», гараж літ. «Г», уборна літ. «У».
Місцезнаходження: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Чайківка, вул. Зарічка, 21.
Назва балансоутримувача: Радомишльська районна державна лікарня
ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00698590).
Відомості про об’єкт: будівля дільничної лікарні ветеринарної медицини: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 148,8 м2, фундамент – бутовий, стіни цегляні, дах – азбофанера, інженерні комунікації – електроосвітлення, пічне опалення; сарай літ. «Б» загальною площею
71,8 м2: одноповерхова будівля, фундамент бутовий, стіни – шлакоблок,
покрівля – азбофанера; конюшня літ. «В» загальною площею 22,9 м2: фундамент – бутовий, стіни – шлакоблок, покрівля – азбофанера; гараж літ.
«Г» загальною площею 24,7 м2: фундамент бутовий, стіни – шлакоблок,
покрівля – азбофанера та уборна літ. «У» загальною площею 4,0 м2: фундамент бутовий, стіни – шлакоблок, покрівля – азбофанера. Рік введення в
експлуатацію – 1984. Об’єкт розташований в центрі населеного пункту, на
відстані 16 км від районного центру. За призначенням не використовується, стан задовільний, поруч проходить дорога з твердим покриттям.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно 02.11.2018, індексний номер витягу
144564366.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній
ділянці площею 0,2799 га, яка перебуває у постійному користуванні Радомишльської районної державної лікарні ветеринарної медицини на підставі
акта про право постійного користування серія ЯЯ № 073139 від 06.10.2011.
hh 2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 16 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 електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
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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 дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною площею 148,8 м2, сараю літ. «Б», конюшні літ. «В», гаража літ. «Г»,
уборної літ. «У» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець будівлі дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною
площею 148,8 м2, сараю літ. «Б», конюшні літ. «В», гаража літ. «Г», уборної
літ. «У» має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 206 353,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 103 176,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 103 176,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20 635,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 317,65 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 103 176,50 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 дільничної лікарні ветеринарної медицини загальною
площею 148,8 м2, сараю літ. «Б», конюшні літ. «В», гаража літ. «Г», уборної літ. «У» зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню послуги
незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки
об’єкта приватизації, в розмірі 4950,00 грн у місячний термін з дати укладення договору купівлі-продажу.
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:
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
31.07.2020 № 408.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-09-000007-1.
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 з умовами – 2063,53 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1031,77 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1031,77 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.

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 Романівської районної державної
лікарні ветеринарної медицини літ. А-1 площею 118,2 м2,
сараю літ. Б-1 площею 37,0 м2
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – будівля Романівської районної
державної лікарні ветеринарної медицини літ. А-1 площею
118,2 м2, сараю літ. Б-1 площею 37,0 м2.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Романівський р-н, с. Вільха,
вул. Миропільська, 8.
Назва балансоутримувача: Романівська районна державна лікарня
ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00698472).
До складу об’єкта входить: будівля державної лікарні ветеринарної
медицини (літ. А-1) – одноповерхова цегляна будівля загальною площею
118,2 м2, перегородки цегляні, підлога бетонна, покрівля – азбофанера,
вікна та двері відсутні, інженерні комунікації відсутні, стан задовільний;
сарай (літ. Б-1) – одноповерхова дерев’яна будівля загальною площею
37,0 м2, стан – незадовільний, інженерні комунікації відсутні. Об’єкт знаходиться на околиці населеного пункту, за призначенням не використовується, поруч проходить дорога з твердим покриттям. Територія об’єкта
неогороджена та не охороняється.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно 04.07.2018, індексний номер витягу
132054111.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній ділянці площею 0,5 га, яка перебуває у постійному користуванні Рманівської
районної державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про
право постійного користування серія ЯЯ № 071491 від 10.11.2012.
hh 2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 16 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 електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація будівлі Романівської районної державної лікарні ветеринарної медицини літ. А-1 площею 118,2 м2, сараю літ. Б-1 площею 37,0 м2
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець будівлі Романівської районної державної лікарні ветеринарної медицини літ. А-1 площею 118,2 м2, сараю літ. Б-1 площею 37,0 м2
має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 54055,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 27027,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 27027,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5405,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2702,75 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2702,75 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 Романівської районної державної лікарні ветеринарної медицини літ. А-1 площею 118,2 м2, сараю літ. Б-1 площею 37,0 м2
зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 4800,00 грн у місячний термін з дати укладення
договору купівлі-продажу.
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:
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
31.07.2020 № 406.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-09-000022-1.
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 з умовами – 540,55 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 270,28 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 270,28 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.

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 – нежитлового приміщення (частини будівлі)
загальною площею 56,8 м2, погреба літ. «Б-1»,
сараю літ. «Г-1» (частини будівлі сараю)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: окреме майно – нежитлове приміщення
(частина будівлі) загальною площею 56,8 м2, погріб літ. «Б-1»,
сарай літ. «Г-1» (частина будівлі сараю).
Місцезнаходження: Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Кілки,
вул. Садова, 6.
Назва балансоутримувача: Чуднівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00698199).
Відомості про об’єкт: одноповерхове нежитлове приміщення (частина будівлі) загальною площею 56,8 м2, погріб літ. «Б-1», сарай літ. «Г-1»
(частина будівлі сараю) розташоване на околиці с. Кілки, на відстані 7 км
від м. Чуднів, за призначенням не використовуються. Рік введення в експлуатацію – 1989. Стан задовільний. Фундамент та цоколь стрічковий,
стіни цегляні, перегородки цегляні, підлога дощата, дах – азбофанера,
вікна та двері наявні. Інженерні комунікації: електроосвітлення.
Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно 10.07.2018, індексний номер витягу
130833721.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на земельній
ділянці, яка перебуває у постійному користуванні Чуднівської районної
державної лікарні ветеринарної медицини на підставі акта про право постійного користування серія ЯЯ № 071083 від 07.07.2011.
hh 2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 16 вересня 2020 року.
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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 електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація нежитлового приміщення (частини будівлі) загальною
площею 56,8 м2, погреба літ. «Б-1», сараю літ. «Г-1» (частини будівлі сараю) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець нежитлового приміщення (частини будівлі) загальною площею 56,8 м2, погреба літ. «Б-1», сараю літ. «Г-1» (частини будівлі сараю)
має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 66293,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 33146,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 33146,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6629,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3314,65 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3314,65 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 нежитлового приміщення (частини будівлі) загальною площею 56,8 м2, погреба літ. «Б-1», сараю літ. «Г-1» (частини будівлі сараю)
зобов’язаний відшкодувати регіональному відділенню послуги незалежного оцінювача, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, в розмірі 4900,00 грн у місячний термін з дати укладення
договору купівлі-продажу.
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:
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
31.07.2020 № 407.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-09-000025-1.
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 з умовами – 662,93 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 331,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 331,47 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.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях про
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –
адміністративної будівлі (літ. А-1) загальною площею 277,3 м2
та гаража (літ. Б) загальною площею 24,8 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Красноград, вул. Бєльовська (Леніна),
83 (балансоутримувач: Головне управління статистики
у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: адміністративна будівля (літ. А-1) загальною
площею 277,3 м2 та гараж (літ. Б) загальною площею 24,8 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., м. Красноград, вул. Бєльовська
(Леніна), 83.
Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики
у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, 28, тел. (057) 706-26-16.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт.
Інформація про об’єкт: об’єкт малої приватизації складається з нежитлової адміністративної будівлі та нежитлової будівлі – гаража. Адміністративна будівля – одноповерхова будівля в літ. А-1 загальною площею
277,3 м2. Рік побудови – 1905. Фундамент цегляний стрічковий, стіни цегляні, підлога, вікна та двері дерев’яні. Інженерні комунікації відключені,
потребують повного відновлення. Середньозважений фізичний знос дорівнює 48 %. Будівля використовувалась Головним управлінням статистики у Харківській області як адміністративні приміщення. На сьогодні за
призначенням не використовується.
Гараж – одноповерхова будівля в літ. Б загальною площею 24,8 м2. Рік
побудови – 1976. Фундамент щебінь цегляний, стіни – шлакоблок, підлога земляна. Гараж має оглядову яму. Опалення, водовідведення відсутнє,
електропостачання відключене. Середньозважений фізичний знос дорівнює
41 %. Гараж раніше використовувався Головним управлінням статистики у
Харківській області. На сьогодні за призначенням не використовується. Детальна інформація та документи по об’єкту розміщені на vdr.spfu.gov.ua.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майна від 14.07.2006, виданого Виконавчим комітетом
Красноградської міської ради на підставі рішення виконкому Красноградської міської ради від 21.06.2006 №287 та зареєстрованого Комунальним
підприємством технічної інвентаризації «Інвентаризатор» м. Красноград,
що підтверджується Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 14.07.2006, номер витягу 11228191, реєстраційний номер
15392768, номер запису 498 в книзі 4.
Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 134773465
від 17.08.2018) об’єкт малої приватизації зареєстрований за Державною
службою статистики України, реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна: 1624743463233, дата реєстрації: 06.08.2018.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його
частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: адміністративна будівля (літ. А-1)
загальною площею 277,3 м2 розташована на земельній ділянці площею
0,0539 га. Державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою (серія ЯЯ № 305023 від 28.12.2006), виданий Головному управлінню статистики у Харківській області, цільове призначення (використання) земельної ділянки – обслуговування адмінбудівлі. Згідно з Витягом
з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (земельна ділянка): 1580906263233, дата державної реєстрації 15.06.2018,
кадастровий номер: 6323310100:03:002:0023.
Гараж (літ. Б) загальною площею 24,8 м2 розташований на земельній
ділянці площею 0,0031 га. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ № 305040 від 28.12.2006), виданий
Головному управлінню статистики у Харківській області, цільове призначення (використання) земельної ділянки – обслуговування гаража. Згідно
з Витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права реєстраційний номер об’єкта нерухомого
майна (земельна ділянка): 1580925763233, дата державної реєстрації
15.06.2018, кадастровий номер: 6323310100:03:002:0024.
Правокористувач земельних ділянок: Головне управління статистики у
Харківській області; надавач прав: Красноградська міська рада.
hh 2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 10 вересня 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації проводиться відповідно до вимог
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432
(зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 708000,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 354000,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 354000,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 70800,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 35400,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 35400,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності,
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації – окремого
майна – адміністративної будівлі (літ. А-1) загальною площею 277,3 м2 та
гаража (літ. Б) загальною площею 24,8 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Красноград, вул. Бєльовська (Леніна), 83 (балансоутримувач: Головне
управління статистики у Харківській області, код за ЄДРПОУ 02362629),
у розмірі 5500,00 грн (п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок).
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ
43023403
Валюта рахунка – EUR
№ рахунка: UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код:
BNPAFRPP
Валюта рахунка – USD
№ рахунка: UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK,
ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New
York, USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням об’єкта
приватизації: Харківська обл., м. Красноград, вул. Бєльовська (Леніна),
83. Час: з 9.00 до 16.00 (крім вихідних). Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта, – Шпортак Н. Ю., тел. (057) 700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057,
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта:
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській,
Донецькій та Луганській областях від 30.07.2020 № 01524.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000011-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 7080,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3540,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3540,00 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій
системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

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 29.07.2020 № 1269.
Додаток 2
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 29.07.2020 № 1269)

ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих,
що передані в оренду, які підлягають приватизації в 2020 році
Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

42809403 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний фонд геопросторових даних
України»

Вінницька обл., м. Він
ниця, вул. 600-Річчя, 19

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Цілісний майновий комплекс державного підприємства «Полупанівський кар’єр»

Тернопільська обл., Під- Апарат Фонду
волочиський р-н, с. Полупанівка

Наказ Фонду від 20.07.2020 № 1228 «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)

Цілісний майновий комплекс струк- Тернопільська обл.,
Апарат Фонду
турного підрозділу (горілчаний цех) Бучацький р-н, м. Бучач,
Бучацького мальтозного заводу
вул. Бариська, 8А

Наказ Фонду від 20.07.2020 № 1228 «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)

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
00371943 Єдиний майновий комплекс дерВінницька обл., Шаргожавного підприємства «Мурафський родський р-н, с. Муракар’єр»
фа, вул. Зарічна, 1

Продовження додатка 2
Код
за ЄДРПОУ

Апарат Фонду

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)

Державна служба України з Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про внесення змін до
питань геодезії, картографії наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
та кадастру
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

12 серпня 2020 року

Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
25896374 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Обухівське
будівельно-монтажне управління»

Київська обл., м. Обухів, Регіональне відділення
вул. Малишка, 54
Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях

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

№ 36 (1316)

5

відомості
приватизації

Продовження додатка 2
Код
Назва об’єкта
за ЄДРПОУ
00205104 Державне підприємство «Черкаський державний завод хімічних
реактивів»

Адреса об’єкта
м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21

Орган управління
Апарат Фонду

33460802 Єдиний майновий комплекс дерЧернігівська обл.,
Чернігівська обласна державного комерційного підприємства м. Новгород-Сіверський, жавна адміністрація
«Готель «Слов’янський»
вул. Монастирська, 2а

32778065

00383604

01388199

14314601

00952485

05513715

02497938

02497980

02497789

00955791

00957152

00952634

14311465

01125689

07624867

00952166

33749517

Продовження додатка 3
Назва об’єкта

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 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 20.07.2020 № 1228 «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)

Цілісний майновий комплекс струк- м. Чернігів, вул. Котля- Апарат Фонду
турного підрозділу Чернігівського
ревського, 38
облдержоб’єднання спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості «Чернігівспиртгорілка» – ЧЛГЗ
«Кристал»
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Єдиний майновий комплекс
Миколаївська обл.,
Регіональне відділення
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
державного підприємства «ВолоКазанківський р-н, с. Во- Фонду державного майна переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають придимирське»
лодимирівка, вул. Марії України по Одеській та Ми- ватизації в 2020 році»
Павлової, 36
колаївській областях
Цілісний майновий комплекс дер- Одеська обл., ІзмаїльАпарат Фонду
Наказ Фонду від 20.07.2020 № 1228 «Про внесення змін
жавного підприємства «Ізмаїльський ський р-н, смт. Сувородо наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердженвинзавод»
ве, вул. Лиманська, 18
ня переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2020 році» (із змінами)
Цілісний майновий комплекс
м. Одеса, Французький Апарат Фонду
Наказ Фонду від 20.07.2020 № 1228 «Про внесення змін
«Одесавинпром»
бульвар, 10
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2020 році» (із змінами)
Цілісний майновий комплекс дер- Одеська обл., м. ПоАпарат Фонду
Наказ Фонду від 20.07.2020 № 1228 «Про внесення змін
жавного підприємства «Котовський дільськ, вул. Собордо наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердженвиноробний завод»
на, 220
ня 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
Єдиний майновий комплекс дерХерсонська обл., Голо- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про внесення змін до
жавного підприємства «Геройське пристанський р-н,
наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
дослідно-промислове підприємтво» с. Геройське, вул. Дупереліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прибинди, 17
ватизації в 2020 році» (із змінами)
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Єдиний майновий комплекс
м.Київ, вул. РемонтРегіональне відділення
Наказ Фонду від 18.02.2020 № 290 «Про внесення змін до
державного підприємства «Спеціа на, 12
Фонду державного майна наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
лізований будівельно-монтажний
України по м. Києву
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають припоїзд по зв’язку № 853»
ватизації в 2020 році» (із змінами)
Апарат Фонду
Єдиний майновий комплекс дерм. Львів, вул. АнтоноАпарат Фонду
Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 «Про внесення змін до
жавного підприємства «Наукововича, 90
наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
дослідний інститут приймальних
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приелектронно-променевих трубок
ватизації в 2020 році»
«Еротрон»
Єдиний майновий комплекс дерХмельницька обл., ДуАпарат Фонду
Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 «Про внесення змін до
жавного підприємства «Дунаєвець- наєвецький район, смт.
наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
кий комбінат хлібопродуктів»
Дунаївці, вул. Лермонпереліків об’єктів малої приватизації, що підлягають притова, 1
ватизації в 2020 році»
Єдиний майновий комплекс дерм. Івано-Франківськ,
Апарат Фонду
Наказ Фонду від 24.01.2020 № 141 «Про внесення змін до
жавного підприємства «Івано-Фран с. Микитинці, вул. Юноснаказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ківський комбінат хлібопродуктів»
ті, 2В
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс дерм. Одеса, вул. 25-ї Чапа- Міністерство розвитку гро- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про внесення змін до
жавного підприємства «Південноєвської дивізії, 1-А
мад та територій України
наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
українське державне виробниче
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають припідприємство по інженерним розватизації в 2020 році» (із змінами)
відуванням для будівництва»
Єдиний майновий комплекс
м. Харків, вул. КосмічМіністерство розвитку гро- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про внесення змін до
державного підприємства
на, 21-А
мад та територій України
наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Український державний проектний
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приінститут «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ»
ватизації в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс держав м. Дніпро, вул. Січеслав- Міністерство розвитку гро- Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367 «Про внесення змін до
ного підприємства «Дніпропетров ська Набережна, 29
мад та територій України
наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ський державний проектний інститут
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прижитлового і цивільного будівництва
ватизації в 2020 році» (із змінами)
«ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ»
Єдиний майновий комплекс дерРівненська обл., Радиви- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про внесення змін до
жавного підприємства «Радивилів- лівський р-н, м. Радивинаказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ський комбінат хлібопродуктів»
лів, вул. Волковенка, 11
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс дерЧернівецька обл.,
Апарат Фонду
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про внесення змін до
жавного підприємства «Неполоко- Кіцманський р-н, смт.
наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вецький комбінат хлібопродуктів»
Неполоківці, вул. Магіпереліків об’єктів малої приватизації, що підлягають пристральна, 43
ватизації в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс дерЧернігівська обл.,
Апарат Фонду
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про внесення змін до
жавного підприємства «Ніжинський м. Ніжин, пров. Урожайнаказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
комбінат хлібопродуктів»
ний, 16
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс дерм. Київ, вул. ПреобраАпарат Фонду
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про внесення змін до
жавного підприємства «Державний женська, 25
наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
проектний інститут «ДІПРОВЕРФ»
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс дерОдеська обл.,
Міністерство інфраструкту- Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про внесення змін до
жавного підприємства «Білгородм. Білгородри України
наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Дністровський морський торговель- Дністровський,
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приний порт»
вул. Шабська, 81
ватизації в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс дерЖитомирська обл., Олев- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509 «Про внесення змін до
жавного підприємства Міністерства ський р-н, смт. Дружба,
наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
оборони України Дружбівський
вул. Леніна,1
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають прикар’єр нерудних копалин «Кварц»
ватизації в 2020 році» (із змінами)
Єдиний майновий комплекс дерПолтавська обл., м. Пол- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про внесення змін до
жавного підприємства «Полтавський тава, вул. Небесної
наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
комбінат хлібопродуктів»
Сотні, 69
переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)
Цілісний майновий комплекс Київ- м. Київ, вул. СирецьАпарат Фонду
Наказ Фонду від 20.07.2020 № 1228 «Про внесення змін
ського заводу шампанських вин
ка, 27
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2020 році» (із змінами)
Державне підприємство «Центр
м. Київ, вул. Митрополи- Міністерство захисту доНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
еколого-експертної аналітики»
та Василя Липківськовкілля та природних ресур- переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приго, 35
сів України
ватизації в 2020 році»

Приміщення їдальні площею 308,8 кв. м, що не Вінницька обл., м. Ямувійшло до статутного капіталу ВАТ «Ямпільський піль, вул. Сонячна, 6
консервний завод», код за ЄДРПОУ 00374025
Виробнича будівля складу № 1 літ.А загальною
площею 94,0 кв. м

Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Рахни
Лісові, вул. Макаренка, 32-А
Мережа господарсько-побутової каналізації ви- Вінницька обл., Крижоробничого майданчика, інв. № 3262, 1985 р. в. пільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103
Повітроводи АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в.
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103
Колектор вузла очисних споруд господарчої та
Вінницька обл., Крижопобутової води, інв. № 3197, 1985 р. в.
пільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103
Напірний трубопровід незабруднених виробни- Вінницька обл., Крижочих стічних вод з ставків-накопичувачів на ставки пільський р-н, с. Городбіохімочистки, інв. № 3185, 1985 р. в.
ківка, вул. Благовіщенська, 103
Напірний трубопровід 1407 виробничих стічВінницька обл., Крижоних вод на ставки- накопичувачі, інв. № 3184,
пільський р-н, с. Город1985 р. в.
ківка, вул. Благовіщенська, 103
Напірний трубопровід питної води на вузол біохімочистки В-15, інв. № 3157, 1985 р. в.

Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103
Напірний трубопровід скиду очисних вод в аку- Вінницька обл., Крижомулюючі ставки К 1-14Б, інв. № 3182, 1985 р. в. пільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103
Гаражі літ «Б» загальною площею 59,9 кв. м з
Вінницька обл, Бароглядовими ямами літ. «б», «б1»
ський р-н, м. Бар,
вул. Кривоноса 66-А,
гараж 2, 3
Гараж загальною площею 20,2 кв. м
Вінницька обл., м. Він
ниця, вул. Чехова, 1а,
ТВГ «Авіатор», гараж
280 (303)
Нежитлові приміщення на 3 поверсі в будівлі літ. Вінницька обл., БарА загальною площею 204,28 кв. м, у т.ч.: примі- ський р-н, м. Бар,
щення № 3-№ 12, 34 % коридору «ІІІ», 34 % ко- майдан Святого Микоридору «ІV», 50 % туалету «V», 50 % умивальника лая, 20
«VІ», 34 % коридору «VІІ», 1/3 сходової клітини
«І», 1/3 сходової клітини «ІІ»
Будівля їдальні літ. «№ 1» загальною площею
Вінницька обл., м. Він
746,2 кв. м з ганком
ниця, вул. Промислова, 7а
Будівля лікувально-профілактичного пункту літ.
«№ 51» загальною площею 739,6 кв. м, з прибудовою та ганком
Будівля їдальні літ. «А», загальною площею
205,3 кв. м

ПЕРЕЛІК
окремого майна, що підлягає приватизації в 2020 році
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт включено
римувача або зберігача, Орган управління
до переліку об’єктів, що підлягають
код за ЄДРПОУ
приватизації (назва, дата, номер)
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
Приміщення № 14 в будівлі критої стоянки літ.
Вінницька обл., ТульПрАТ «Тульчинське АТП Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
В1 площею 55,2 кв. м, яке не увійшло до статут- чинський р-н, м. Туль- 10557», код за ЄДРПОУ ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
ного капіталу ВАТ «Тульчинське АТП 10557», код чин, вул. Леонтовича
05460953
Вінницькій та Хмель- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 05460953
Миколи, 61
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Будівля лазні літ. «А» загальною площею
Вінницька обл.,
Відсутній
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
114,0 кв. м, яка не увійшла до статутного капіта- Могилів-Подільський
ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
лу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ 00414247
р-н, с. Козлів, вул. ПеВінницькій та Хмель- малої приватизації, що підлягають приремоги, 37
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Будівля будинку побуту літ. «А» загальною пло- Вінницька обл., КозяСТОВ «Пляхівське», код Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 111,1 кв. м з ганком, яка не увійшла до
тинський р-н, с. Пляхо- за ЄДРПОУ 00448195
ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
статутного капіталу КСП «Пляхівське», код за
ва, вул. Подільська, 7а
Вінницькій та Хмель- малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 00448195
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Будівля млина загальною площею 80,2 кв. м,
Вінницька обл., Гайсин- ФГ «Людмила-Вінко»,
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшла до статутного капіталу КСП «Поді- ський р-н, с. Бубнівка, код за ЄДРПОУ
ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
лля», код за ЄДРПОУ 00448150
вул. Першотравне35711815
Вінницькій та Хмель- малої приватизації, що підлягають прива, 82А
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Погріб загальною площею 50,4 кв. м, що не увій- Вінницька обл., Гайсин- ФГ «Людмила-Вінко»,
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
шов до статутного капіталу КСП «Поділля», код ський р-н, с. Бубнівка, код за ЄДРПОУ
ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
за ЄДРПОУ 00448150
вул. Першотравне35711815
Вінницькій та Хмель- малої приватизації, що підлягають прива, 84А
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Будівля лазні літ. А, тамбур літ. А1, прибудова літ Вінницька обл., м. Бар,
Відсутній
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
А2 загальною площею 135,9 кв. м, що не увійшла вул. Героїв Чорнобиділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
до статутного капіталу ВАТ «Барський цукровий ля, 10
Вінницькій та Хмель- малої приватизації, що підлягають призавод», код за ЄДРПОУ 00371914
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Будівля лазні загальною площею 153,1 кв. м,
Вінницька обл.,
Відсутній
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ви- Мурованоділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
щеольчедаївський цукровий завод», код за
куриловецький р-н,
Вінницькій та Хмель- малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 00371593
с. Вищеольчедаїв,
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
вул. Урожайна, 3
Будівля колишнього клубу з антресоллю, підва- Вінницька обл., КозяВідсутній
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
лом п/А загальною площею 410,9 кв. м, ганком, тинський р-н, с. Іванківділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
прибудовами а, а1, яка не увійшла до статутного ці, вул. Шевченка Т., 29
Вінницькій та Хмель- малої приватизації, що підлягають прикапіталу СВАТ «Обрій», код за ЄДРПОУ 03058840
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Будівля лазні загальною площею 104,2 кв. м,
Вінницька обл., НеВідсутній
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Сит- мирівський р-н, смт.
ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
ковецький цукровий завод», код за ЄДРПОУ
Ситківці, вул. МанВінницькій та Хмель- малої приватизації, що підлягають при00371765
дролька, 27
ницькій областях
ватизації в 2020 році»
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

№ 36 (1316)

Назва балансоут
римувача або зберігача, Орган управління
код за ЄДРПОУ
ПрАТ «АгропереробРегіональне від
ник», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду по
00374025
Вінницькій та Хмельницькій областях
Вінницька філія ПАТ
Регіональне від
«Укртелеком», код за
ділення Фонду по
ЄДРПОУ 01182204
Вінницькій та Хмельницькій областях
ПрАТ «Крижопільський
Регіональне від
цукровий завод», код за ділення Фонду по
ЄДРПОУ 03374764
Вінницькій та Хмельницькій областях
ПрАТ «Крижопільський
Регіональне від
цукровий завод», код за ділення Фонду по
ЄДРПОУ 03374764
Вінницькій та Хмельницькій областях
ПрАТ «Крижопільський
Регіональне від
цукровий завод», код за ділення Фонду по
ЄДРПОУ 03374764
Вінницькій та Хмельницькій областях
ПрАТ «Крижопільський
Регіональне від
цукровий завод», код за ділення Фонду по
ЄДРПОУ 03374764
Вінницькій та Хмельницькій областях
ПрАТ «Крижопільський
Регіональне
цукровий завод», код за відділення онду
ЄДРПОУ 03374764
по Вінницькій та
Хмельницькій областях
ПрАТ «Крижопільський
Регіональне від
цукровий завод», код за ділення Фонду по
ЄДРПОУ 03374764
Вінницькій та Хмельницькій областях
ПрАТ «Крижопільський
Регіональне від
цукровий завод», код за ділення Фонду по
ЄДРПОУ 03374764
Вінницькій та Хмельницькій областях
Північний офіс ДерДержавна аудижаудитслужби, код за
торська служба
ЄДРПОУ 40479560
України
Північний офіс Держаудитслужби, код за
ЄДРПОУ 40479560

Державна аудиторська служба
України

Північний офіс Держаудитслужби, код за
ЄДРПОУ 40479560

Державна аудиторська служба
України

ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код за ЄДРПОУ
03449841

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

Будівля колишнього будинку управління статистики літ. А, загальною площею 227,4 кв. м
з ґанками а, а1, а2

Вінницька обл., м. Бар, Головне управління
вул. Соборна, 32
статистики у Вінницькій
області, код за ЄДРПОУ
02359395

Державна служба
статистики України

Адміністративна будівля, загальною площею
590,3 кв. м

Вінницька обл., м. Бер- Головне управління
шадь, вул. Миколастатистики у Вінницькій
єнка, 21
області, код за ЄДРПОУ
02359395

Державна служба
статистики України

Адміністративний будинок, загальною площею
113,9 кв. м

Вінницька обл.,
м. Хмільник, вул. Пушкіна, 17

Головне управління
статистики у Вінницькій
області, код за ЄДРПОУ
02359395

Державна служба
статистики України

Нежитлове приміщення – приміщення пункту
сигналізаційних прогнозів загальною площею
86,9 кв. м

Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Кременчуки, вул. Центральна, 46 «б»

Державна установа
«Хмельницька обласна
фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ
38481895

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Нежитлове приміщення – бокс-гараж загальною Хмельницька обл.,
площею 33,5 кв. м
Летичівський р-н, смт.
Летичів, вул. Ю.Савіцького, 16/4
Гараж загальною площею 20,3 кв. м

Гараж загальною площею 19,0 кв. м

Гаражі загальною площею 87,3 кв. м

Додаток 3
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 29.07.2020 № 1269)

Адреса об’єкта

Нежитлова будівля загальною площею
687,4 кв. м

Державна установа
«Хмельницька обласна
фітосанітарна лабораторія», код за ЄДРПОУ
38481895
Хмельницька обл., Те- Державна установа
офіпольський р-н, смт. «Хмельницька обласна
Теофіполь, вул. Небес- фітосанітарна лабораної Сотні, 27
торія», код за ЄДРПОУ
38481895
Хмельницька обл., Яр- Державна установа
молинецький р-н, смт. «Хмельницька обласна
Ярмолинці, вул. Шев- фітосанітарна лабораченка, 2, гараж 2
торія», код за ЄДРПОУ
38481895
Хмельницька обл.,
Регіональний офіс
м. Хмельницький,
водних ресурсів у Хмельвул. Я.Мудрого, 11
ницькій області, код за
ЄДРПОУ 05446893
Хмельницька обл., Де- Центрально-Західне
ражнянський р-н, м. Де- міжрегіональне управлінражня, вул. Миру, 89
ня Міністерства юстиції
(м. Хмельницький), код
за ЄДРПОУ 43316784

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державне агентство
водних ресурсів
України
Міністерство юстиції України

Будівля сараю

Хмельницька обл..,
м. Славута, вул. Привокзальна, 69А

Регіональний офіс
Державне агентство
водних ресурсів у Хмель- водних ресурсів
ницькій області, код
ЄДРПОУ 05446893

Комплекс нежитлових будівель та споруд загальною площею 709,8 кв. м у складі:
адміністративно-виробниче приміщення літ. А-1
площею 397,5 кв. м; приміщення віварію літ. Б-1
площею 82,1 кв. м; підсобне приміщення
літ. В-1 площею 59,1 кв. м; сарай-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 ветмедицини А-1 площею 80,5 кв. м; сарай Б-1 площею
48,3 кв. м; гараж В-1 площею 21,9 кв. м

Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, смт.
Чемерівці, вул. Центральна, 64г

Чемеровецька районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00712019

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Хмельницька обл.,
Теофіпольський р-н,
с. Єлизаветпіль,
вул. Двірська, 2

Теофіпольська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00711942

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Частина адміністративної будівлі, загальною
площею 278,6 кв. м., гараж наземний, загальною площею 26,9 кв. м, складське приміщення,
загальною площею 15,2 кв. м
Адміністративна будівля, загальною площею
491,8 кв. м

Адміністративний будинок, загальною площею
426,9 кв. м

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

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)
Хмельницька обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
Полонський р-н, м. По- тистики у Хмельницькій статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
лонне, вул. Л. Українобласті, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ки, 154
02362894
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Хмельницька обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
м. Старокостянтинів,
тистики у Хмельницькій статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
пров. Подільський, 2
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362894
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Хмельницька обл., Во- Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
лочиський р-н, м. Воло- тистики у Хмельницькій статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
чиськ, вул. Лисенка, 8а області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362894
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
римувача або зберігача, Орган управління
до переліку об’єктів, що підлягають
код за ЄДРПОУ
приватизації (назва, дата, номер)
Нежиле приміщення, загальною площею
Хмельницька обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
483,5 кв. м
Красилівський р-н,
тистики у Хмельницькій статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
м. Красилів, вул. Була- області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
єнка, 6а
02362894
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (разом з приДніпропетровська обл., ВАТ «Баглійське», код за Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
будовами літ. А1-1, А2-1) загальною площею
Дніпровський р-н,
ЄДРПОУ 00488763
ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
115,9 кв. м
с. Степове, вул. ВесДніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приняна, 4а
Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
воградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля заправного Дніпропетровська обл., ПрАТ «Північний
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
пункту) площею 13,0 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Чер- ГЗК», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
касова, 85Д
00191023
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приЗапорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
воградській областях
Будівля клубу загальною площею 757,5 кв. м
Дніпропетровська обл., АТ «Дніпровська теплое- Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Кам’янське, вул. За- лектроцентраль», код за гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
водська, 2
ЄДРПОУ 00130820
довкілля України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля літ. А-1 (у складі: прибудови Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
літ. А1-1, А2-1, а-1, вхід в підвал літ. а1-1, ганок м. Кам’янське, вул. Со- лургійний комбінат», код ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
літ. а) загальною площею 388,0 кв. м
борна, 16а
за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приЗапорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
воградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 з підвалом літ. під
Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
А-1, прибудови літ. а-1, а1-1, ганки літ. а, а1,
м. Кам’янське, вул. Ко- лургійний комбінат», код ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
загальною площею 189,6 кв. м, навіс літ. Б
валенка, 4
за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приЗапорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
воградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
423,8 кв. м, з підпірною стінкою № 1, ганком
м. Кам’янське, вул. Со- лургійний комбінат», код ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
№ 2, тротуаром І
борна, 5
за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приЗапорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
воградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 площею 178,5 кв. м, Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
у складі: прибудова літ. а-1, ганок літ. а, склад м. Кам’янське, Прохід- лургійний комбінат», код ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
літ. Б
ний тупик, 6
за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приЗапорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
воградській областях
Гараж ДК (склад) літ. Б-1 загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Інтерпайп НижРегіональне від
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
98,2 кв.м
м. Дніпро, просп. Кал- ньодніпровський трубо- ділення Фонду по
«Про внесення змін до наказу Фонду від
нишевського Петра, 27к прокатний завод», код за Дніпропетровській, 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 05393116
Запорізькій та Кіро переліків об’єктів малої приватизації,
воградській областях що підлягають приватизації в 2020 році»
Гараж шлакоблочний А-1, загальною площею
Дніпропетровська
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
48,3 кв. м
обл., смт. Царичанка, статистики у Дніпропе- статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
вул. 14-ї Гвардійської
тровській обл., код за
малої приватизації, що підлягають приДивізії, 8
ЄДРПОУ 02359946
ватизації в 2020 році»
Гараж на дві машини загальною площею
Дніпропетровська обл., Управління Державної
Державна казнаНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
51,03 кв. м
Томаківський р-н, смт. казначейської служби
чейська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
Томаківка, вул. НезаУкраїни у Томаківському України
малої приватизації, що підлягають прилежна, 1
районі Дніпропетровської
ватизації в 2020 році»
області, код за ЄДРПОУ
36729802
Гараж загальною площею 33,7 кв. м
Дніпропетровська
Управління Державної
Державна казнаНаказ Фонду від 23.01.2020 № 110
обл., м. Кривий
казначейської служби
чейська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Ріг, вул. СвятоУкраїни у Криворізькому України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Миколаївська, 43, гараж районі Дніпропетровської
переліків об’єктів малої приватизації,
2, 50000
області, код за ЄДРПОУ
що підлягають приватизації в 2020 році»
38032070
Будівля лікарні літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл., Криворізька міжрайонна Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
87,4 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. По- державна лабораторія
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
лєнова, 54
Державної служби Укра- безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
їни з питань безпечності вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
харчових продуктів та за- хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
хисту споживачів, код за
(із змінами)
ЄДРПОУ 25001041
Частина нежитлової будівлі літ. А площею
Дніпропетровська обл., ПрАТ «ДТЕК Павлоград- Міністерство енер- Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
138,4 кв. м, ганок з навісом літ. а, замощення I м. Першотравенськ,
вугілля», код ЄДРПОУ
гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Ювілейна, 27
00178353
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
18/25 часток бази відпочинку «Енергетик» у скла- Дніпропетровська обл., АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ Міністерство енер- Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ді: будівля двоповерхова Б-127,1 кв. м; будівля Новомосковський р-н, ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», код гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
двоповерхова (спальний корпус) В-444,1 кв. м; с. Орлівщина, вул. Ди- ЄДРПОУ 23359034
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
їдальня Ж-73,5 кв. м; будівля складу З-66,9 кв. м минтовича, 3
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель та споруд у складі: будівля
Дніпропетровська обл., Царичанський районний Міністерство
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
літ. А-1, будівля літ. Б-1, гараж літ. В-1, гараж
Царичанський р-н, смт. відділ Головного
внутрішніх справ
«Про внесення змін до наказу Фонду від
літ. Г-1, гараж літ. Д-1, гараж літ. Е-1, навіс літ. Царичанка, вул. Теауправління Міністерства України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Ж-1, ворота № 1, № 2, забор № 3, № 4
тральна, 33
внутрішніх справ України
переліків об’єктів малої приватизації,
в Дніпропетровській
що підлягають приватизації в 2020 році»
області, код за ЄДРПОУ
(із змінами)
08671403
Нежиле приміщення
Дніпропетровська обл., ДП «Центр державного Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
Царичанський р-н, смт. земельного кадастру»,
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Царичанка, вул. Ценкод за ЄДРПОУ
геодезії, картографії 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
тральна, 109, прим. 3 21616582
та кадастру
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля, А-2 загальною площею Дніпропетровська обл., Управління Державної
Державна казнаНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
748,2 кв. м
Криничанський р-н,
казначейської
чейська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
смт. Кринички, вул. За- служби України у
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
водська, 1
Криничанському районі
переліків об’єктів малої приватизації,
Дніпропетровської
що підлягають приватизації в 2020 році»
області, код за ЄДРПОУ
(із змінами)
38052307
Гараж, Б-1, загальною площею 63,7 кв. м
Дніпропетровська обл., Управління Державної
Державна казнаНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
Криничанський р-н,
казначейської
чейська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
смт. Кринички, вул. За- служби України у
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
водська, 1
Криничанському районі
переліків об’єктів малої приватизації,
Дніпропетровської
що підлягають приватизації в 2020 році»
області, код за ЄДРПОУ
(із змінами)
38052307
Адміністративне (нежитлове) приміщення загаль- Дніпропетровська
Східний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
ною площею 185,4 кв. м
обл., Криничанський
аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
р-н, смт. Кринички,
України, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Грушевського Ми- 40477689
переліків об’єктів малої приватизації,
хайла, 4а
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж загальною площею 27,9 кв. м
Дніпропетровська
Східний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
обл., Криничанський
аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
р-н, смт. Кринички,
України, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Грушевського Ми- 40477689
переліків об’єктів малої приватизації,
хайла, 4/1
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля загальною площею
Дніпропетровська обл., ПрАТ «ДТЕК
Міністерство енер- Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
398,1 кв. м
м. Першотравенськ,
Павлоградвугілля», код гетики України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Молодіжна, 34
за ЄДРПОУ 00178353
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Приміщення, загальною площею 487,93 кв. м
Дніпропетровська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
смт. Магдалинівка вул. статистики у
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Центральна, 44
Дніпропетровській
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
області, код за ЄДРПОУ
переліків об’єктів малої приватизації,
02359946
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля, загальною площею 135,7 кв. м
Дніпропетровська
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
обл., смт. Царичанка, статистики у
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Центральна, 105
Дніпропетровській
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
області, код за ЄДРПОУ
переліків об’єктів малої приватизації,
02359946
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж загальною площею 32,5 кв. м
Дніпропетровська
Східний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
обл.,Царичанський
аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
р-н, смт. Царичанка,
України, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. 50-років Жовтня, 8А 40477689
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж загальною площею 29,6 кв. м
Дніпропетровська
Східний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
обл.,м. Новомосковськ, аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Шевченка (ШевУкраїни, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ченко), 7, гараж 1
40477689
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж загальною площею 21,7 кв. м
Дніпропетровська обл., Східний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
Верхньодніпровський
аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
р-н, м. ВерхньодніУкраїни, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
провськ, вул. Яцков40477689
переліків об’єктів малої приватизації,
ського Сергія, гараж Г3
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
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Продовження додатка 3
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
римувача або зберігача, Орган управління
до переліку об’єктів, що підлягають
код за ЄДРПОУ
приватизації (назва, дата, номер)
Технічна будівля ПРЦ літ. А, загальною площею Запорізька обл., ЗаПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
120,2 кв. м
порізький р-н, смт.
за ЄДРПОУ 21560766
«Про затвердження переліків об’єктів
Кушугум, вул. Історична
малої приватизації, що підлягають при(вул. Комсомольватизації в 2020 році»
ська), 11
Технічна будівля ПРЦ літ. К, загальною площею Запорізька обл., ЗаПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
41,9 кв. м
порізький р-н, смт.
за ЄДРПОУ 21560766
«Про затвердження переліків об’єктів
Кушугум, вул. Історична
малої приватизації, що підлягають при(вул. Комсомольватизації в 2020 році»
ська), 11
Склад ПММ, літ. М, загальною площею
Запорізька обл., ЗаПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
19,7 кв. м
порізький р-н, смт.
за ЄДРПОУ 21560766
«Про затвердження переліків об’єктів
Кушугум, вул. Історична
малої приватизації, що підлягають при(вул. Комсомольватизації в 2020 році»
ська), 11
Свинарник на 300 місць, літ. Д, Ж, загальною
Запорізька обл., Поло- ТОВ «Гірничодобувна
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 612,2 кв. м; відстійники первинні: № 2 пло- гівський р-н, м. Пологи, компанія «МІНЕРАЛ», код ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
щею 22,9 кв. м; № 3 площею 22,9 кв. м; жолоб № 5 вул. Кар’єрна, 28
за ЄДРПОУ 00191253
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приплощею 93,2 м. п.; паркан № 4 площею 76,8 кв. м;
Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
станція насосної артсвердловини площею
воградській областях
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 МТЗ-572, інв. № 400672;
трансформатор МТЗ-80, інв. № 400698
Котельня з підвалом та тамбуром, літ. К, к, К11, Запорізька обл., Поло- ТОВ «Гірничодобувна
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
К12, площею 608,9 кв. м; слюсарна майстерня, гівський р-н, м. Пологи, компанія «МІНЕРАЛ», код ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
літ К6, площею 74,5 кв. м; зварювальний цех, літ. вул. Кар’єрна, 28
за ЄДРПОУ 00191253
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приК7, площею 36,9 кв. м; склад, літ. К8, площею
Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
20,0 кв. м; гараж літ. К9, площею 55,3 кв. м; дивоградській областях
мова труба, літ. К15; майданчик котельної І
Нежитлове приміщення № 7 основної частини
Запорізька обл., м. Бер- ПрАТ «ЗАВОД «ПРИРегіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
літ. А IV НЖ загальною площею 1 712,3 кв. м
дянськ, вул. Туристична ЛИВ», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
(вул. Єгорова), 2а
14311459
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приЗапорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
воградській областях
Підвал (склад) літ. В, загальною площею
Запорізька обл., м. За- ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
82,0 кв. м
поріжжя, пр. Соборний СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗА- ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
(пр. Леніна), 38
ВОД», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають при00191247
Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
воградській областях
Підвал (гараж) літ. Д, загальною площею
Запорізька обл., м. За- ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
42,0 кв. м
поріжжя, пр. Соборний СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗА- ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
(пр. Леніна), 38
ВОД», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають при00191247
Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
воградській областях
Нежитлова будівля, літ. А загальною площею
Запорізька обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
318,9 кв. м
Кам’янськостатистики у Запорізькій статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Дніпровський
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
р-н, м. Кам’янка02360576
переліків об’єктів малої приватизації,
Дніпровська, вул. Нащо підлягають приватизації в 2020 році»
бережна, 68
(із змінами)
Нежитлова будівля літ. А, загальною площею
Запорізька обл., м. Орі- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
387,6 кв. м
хів, вул. Шевченка, 15 статистики у Запорізькій статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360576
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Автомобільні бокси ГРП-3 загальною площею
Кіровоградська обл.,
ДП «Східний ГЗК», код за Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
221,4 кв. м
Маловисківський район, ЄДРПОУ 14309787
гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
смт. Смоліне, вул. Трандовкілля України
малої приватизації, що підлягають приспортна, 4
ватизації в 2020 році»
Нежитлове приміщення (підвальне) загальною
Кіровоградська обл.,
ТОВ «Користівське
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 34,0 кв. м
Олександрійський р-н, хлібоприймальне підпри- ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
смт. Приютівка, вул. За- ємство», код за ЄДРПОУ Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають прилізнична, 5
00951853
Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
воградській областях
Будівля підвалу загальною площею 209,7 кв. м
Кіровоградська обл.,
ТДВ «Маловисківське
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Маловисківський
хлібоприймальне підпри- ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
р-н, м. Мала Виска,
ємство», код за ЄДРПОУ Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають привул. Центральна (вул.
00954774
Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
Жовтнева), 132/1
воградській областях
Нежитлове підвальне приміщення загальною
Кіровоградська обл.,
ТОВ «Вентура», код за
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 38,4 кв. м
Новомиргородський
ЄДРПОУ 32155508
ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
р-н, м. Новомиргород,
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають привул. Садова, 14/19
Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
воградській областях
Нежитлове підвальне приміщення загальною
Кіровоградська обл.,
ПрАТ «НовомиргоРегіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 25,5 кв. м
Новомиргородський
родське автотранділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
р-н, м. Новомиргород, спортне підприємство
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають привул. Шевченка, 2/3
13545», код за ЄДРПОУ Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
03117398
воградській областях
Підвальне приміщення загальною площею
Кіровоградська обл.,
ПАТ «Помічнянський еле- Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
164,2 кв. м
Добровеличківський
ватор», код за ЄДРПОУ ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
р-н, м. Помічна, вул. Га- 00951899
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають пригаріна, 54
Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
воградській областях
Підвальне приміщення прийомо – здаточного
Кіровоградська обл.,
СТОВ «Степ-Агро», код Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
корпусу загальною площею 187,7 кв. м
Новоукраїнський
за ЄДРПОУ 31411114
ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
р-н, м. Новоукраїнка,
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають привул. Курчатова, 42-а
Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
воградській областях
Нежитлове приміщення загальною площею
Кіровоградська обл.,
ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКСРегіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
260,8 кв. м
м. Олександрія,
ПРЕСС», код за ЄДРПОУ ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
вул. Бульварна (вул.
37583626
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приСвердлова), 43
Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
воградській областях
Виробничий будинок (забійний цех) загальною Кіровоградська обл.,
ЗАТ «Голованівський
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 93,0 кв. м
Голованівський р-н,
хліб», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
смт. Голованівськ,
00378750
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають привул. Щаслива (вул.
Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
Крупської), 10
воградській областях
Нежитлове приміщення загальною площею
Кіровоградська обл.,
ТДВ «Кіровоградське
Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
192,9 кв. м
м. Кропивницьавтотранспортне підпри- ділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
кий (м. Кіровоград),
ємство 13554», код за
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають привул. Лавандова (вул.
ЄДРПОУ 05465761
Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
Тореза), 27-а
воградській областях
Нежитлова будівля загальною площею
Кіровоградська обл.,
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ- Регіональне від
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
227,3 кв. м
Олександрівський р-н, СТВО ІМ. РАЄВСЬКОділення Фонду по
«Про затвердження переліків об’єктів
с. Бовтишка, вул. СоГО, код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приснова (вул. Радгосп23100218
Запорізькій та Кіро ватизації в 2020 році»
на), 18
воградській областях
Нежитлова будівля загальною площею
Кіровоградська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
104,3 кв. м
м. Знам’янка, вул. Ге- статистики у Кіровостатистики України «Про затвердження переліків об’єктів
роїв Крут (вул. Луначар- градській обл., код за
малої приватизації, що підлягають приського), 6
ЄДРПОУ 02360926
ватизації в 2020 році»
Нежитлові будівлі: адмінбудинок літ. «А» заКіровоградська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
гальною площею 107,8 кв.м, гараж на 3 бокси
Онуфріївський р-н, смт. Держпродспоживслуж- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
літ. «Б»
Онуфріївка, вул. Михай- би в Кіровоградській
безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ла Скляра, 10
області, код за ЄДРПОУ вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
40342220
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля загальною площею
Кіровоградська обл.,
Головне Управління
Державна служба Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
104,3 кв. м
м. Знам’янка, вул. Ге- статистики у Кіровостатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
роїв Крут (Луначарградській області, код за
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ського), 6
ЄДРПОУ 02360926
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
Комплекс
м. Кропивницький, про- Регіональний офіс вод- Державне агентство Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
їзд Аджамський, 3
них ресурсів у Кірововодних ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
градській області, код за України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 01038861
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею
Кіровоградська обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
201,5 кв. м
Добровеличівський р-н, тистики у Кіровоградстатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
смт. Добровеличківка, ській області, код за
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Шевченка, 124
ЄДРПОУ 02360926
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель загальною площею 82,6 кв. м Кіровоградська обл.,
Долинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
у складі: ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; Долинський р-н, с. Гу- жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
погріб, б; паркан № 1; замощення, 1
рівка, вул. Центральнарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
на, 7
ЄДРПОУ 00700002
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель загальною площею
Кіровоградська обл.,
Долинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
198,9 кв. м у складі: адмінбудинок, А; гаражДолинський р-н, м. До- жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г;
линська, вул. 8 берез- нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
колодязь, К; огорожа, № 1; ворота, № 2
ня, 131
ЄДРПОУ 00700002
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель загальною площею
Кіровоградська обл.,
Долинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
158,8 кв. м у складі: адмінбудинок, А; прибудова, Долинський р-н,
жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
а; гараж, Б; сарай, Р; погріб, Л
с. Олександрівка,
нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Добрянська, 2а
ЄДРПОУ 00700002
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

№ 36 (1316)
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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)
Комплекс будівель загальною площею
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
129,2 кв. м у складі: адмінбудинок, А; прибудоУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ва, а; гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В;
безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель
Кіровоградська обл.,
Головне управління
Пенсійний фонд
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
смт. Вільшанка,
Пенсійного фонду Укра- України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Миру, 62
їни в Кіровоградській
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
області, код за ЄДРПОУ
переліків об’єктів малої приватизації,
20632802
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлове приміщення, вбудоване в житловий Кіровоградська обл.,
Головне управління
Пенсійний фонд
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
будинок, загальною площею 76,7 кв. м
м. Новомиргород,
Пенсійного фонду Укра- України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Лесі Українки, 36/4 їни в Кіровоградській
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
області, код за ЄДРПОУ
переліків об’єктів малої приватизації,
20632802
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівлі та споруди у складі: нежитлове приКіровоградська обл.,
Голованівська районна Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
міщення літ. А загальною площею 47,39 кв. м,
Голованівський р-н,
державна лікарня вете- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
забор
с. Ємилівка, вул. Набе- ринарної медицини, код безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
режна (Ліхачова), 16
за ЄДРПОУ 00699980
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля та надвірні будівлі Куколівського держав- Кіровоградська обл.,
Олександрійська раДержавна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ного пункту ветеринарної медицини загальною Олександрійський р-н, йонна державна лікарня України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
площею 94,3 кв. м
с. Куколівка, вул. Квіт- ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
нева (Леніна), 5а
код за ЄДРПОУ 00700097 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля Головківського державного пункту веКіровоградська обл.,
Олександрійська раДержавна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
теринарної медицини з надвірними спорудами Олександрійський р-н, йонна державна лікарня України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
загальною площею 46,4 кв. м
с. Головківка, вул. Цен- ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
тральна (Леніна), 150
код за ЄДРПОУ 00700097 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля та надвірні будівлі Новопразького дер- Кіровоградська обл.,
Олександрійська раДержавна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
жавного пункту ветеринарної медицини загаль- Олександрійський
йонна державна лікарня України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ною площею 27,4 кв. м
р-н, смт. Нова Прага,
ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Миру (Леніна),
код за ЄДРПОУ 00700097 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
153/1
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля, загальною площею
Кіровоградська обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
294,89 кв. м
смт. Голованівськ,
тистики у Кіровоградстатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Соборна, 33
ській області, код за
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 02360926
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 обл., Галицьке міжрайонДержавне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
будинок, А загальною площею 557 кв. м, гаражі, Калуський р-н, с. Нови- не управління водного
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
Б загальною площею 362,6 кв. м, насосна, В
ця, вул. Шевченка, 1б господарства, код за
України
малої приватизації, що підлягають призагальною площею 4,5 кв. м, відстійник, Г заЄДРПОУ 01037577
ватизації в 2020 році»
гальною площею 5,5 кв. м
Нежитлові будівлі у складі: ветлікарня (А) заІвано-Франківська
Косівська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
гальною площею 229,6 кв. м; крематорій (Б)
обл., Косівський район, жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
загальною площею 35 кв. м; гараж (В) загальною с. Кути, вул. Снятиннарної медицини, код за безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приплощею 53,1 кв. м
ська, 117
ЄДРПОУ 00699632
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Районна державна лікарня ветеринарної медици- Івано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ни у складі: основна будівля (А) загальною пло- м. Коломия, вул. І.
Держпродспоживслуж- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
щею 553,2 кв. м; гаражі (Б) загальною площею Франка, 21
би в Івано-Франківській безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають при141 кв. м; ворота, огорожа № 1, криниця № 2
області, код за ЄДРПОУ вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
40309088
хисту споживачів
Нежитлова будівля магазину загальною площею Івано-Франківська обл., Державне підприємство Міністерство роз- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
198,0 кв. м
Коломийський р-н,
спиртової та горілчаної витку економіки,
«Про затвердження переліків об’єктів
смт. Гвіздець, вул. І.
промисловості «Укрторгівлі та сільсько- малої приватизації, що підлягають приФранка, 67
спирт», код за ЄДРПОУ го господарства
ватизації в 2020 році»
37199618
України
Нежитлові приміщення А загальною площею
м. Івано-Франківськ,
Івано-Франківська експе- Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
434,2 кв. м
вул. Південний бульдиція з геофізичних до- геології та надр
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вар, 41
сліджень в свердловинах України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
державного геофізичного
переліків об’єктів малої приватизації,
підприємства «Укргеощо підлягають приватизації в 2020 році»
фізика», код за ЄДРПОУ
(із змінами)
01432776
Нежитлова будівля, загальною площею
Івано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
484,2 кв. м
м. Городенка, вул. Богу- статистики в Іваностатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
на Івана, 13
Франківській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 02360599
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлове приміщення, загальною площею
Івано-Франківська
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
413,1 кв. м
обл., м. Богородчани, статистики в Іваностатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Петраша, 1
Франківській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 02360599
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративний будинок, А, загальною плоІвано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
щею 729,5 кв. м, гараж, Б, загальною площею
м. Долина, вул. Пушстатистики в Іваностатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
49,1 кв. м
кіна, 12
Франківській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 02360599
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля (адмінбудинок), загальною
Івано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
площею 696,6 кв. м
м. Косів, вул. Шевстатистики в Іваностатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ченка, 13
Франківській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 02360599
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлове приміщення, загальною площею
Івано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
1124,4 кв. м
м. Надвірна, вул. Гру- статистики в Іваностатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
шевського, 18
Франківській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 02360599
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративний будинок, А, загальною плоІвано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
щею 745,7 кв. м, гараж, Б, загальною площею
м. Рожнятів, вул. Шев- статистики в Іваностатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
104,9 кв. м
ченка, 3а
Франківській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 02360599
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адмінбудинок, загальною площею 333,6 кв. м
Івано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
м. Снятин, вул. Карстатистики в Іваностатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
динала Йосипа СліФранківській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
пого, 11
за ЄДРПОУ 02360599
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля (ветлікарня) у складі: ветлі- Івано-Франківська
Косівська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
карня А, площею 114,1 кв. м та гараж Б, площею обл., Косівський р-н,
жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
64,2 кв. м
смт. Яблунів, вул. До- нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вбуша, 4
ЄДРПОУ 00699632
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Окреме майно у складі: лабораторний корпус літ. м. Чернівці, вул. Крижа- Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
А, площею 859,50 кв. м, склад літ. Б, площею
нівського Б., 23-А
жпродспоживслужби в
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
351,20 кв. м, гараж літ В, площею 209,20 кв. м,
Чернівецькій області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приогорожа № 1
за ЄДРПОУ 40416813
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Окреме майно у складі: Путильська районна ла- Чернівецька обл.,
Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
бораторія літ А загальною площею 133,50 кв. м, Путильський р-н, смт. жпродспоживслужби в
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
віварій літ. Б загальною площею 53,40 кв. м,
Путила, вул. Кобилян- Чернівецькій області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають присарай літ. В загальною площею 75,50 кв. м, уби- ської О., 18
за ЄДРПОУ 40416813
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
ральня літ. Г загальною площею 2,24 кв. м
хисту споживачів
Окреме майно у складі: будівля ветлабораторії
Чернівецька обл.,
Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
літ. А загальною площею 338,30 кв. м, сарайГлибоцький р-н, смт.
жпродспоживслужби в
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
склад літ. Б, насосна літ. В, сарай літ. Г, Д, Е,
Глибока, вул. Героїв Не- Чернівецькій області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приубиральня літ. Є, вимощення І, огорожа № 1, 2 бесної сотні, 1б
за ЄДРПОУ 40416813
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Нежитлова будівля -адміністративний будинок
Тернопільська обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
загальною площею 378,2 кв. м
м. Бережани, вул. Русь- тистики у Тернопільській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ка, 2
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362374
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлове приміщення, адміністративний буди- Тернопільська область, Державна установа
Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
нок загальною площею 136,5 кв. м
Лановецький район,
«Тернопільська обласна України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
м. Ланівці, вул. Україн- фітосанітарна лаборабезпечності хар28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ська, 50
торія», код за ЄДРПОУ
чових продуктів та переліків об’єктів малої приватизації,
38480210
захисту споживачів що підлягають приватизації в 2020 році»
(код ЄДРПОУ
(із змінами)
39924774)
Нежитлова будівля, будівля гаража загальною
Тернопільська область, Державна установа «Тер- Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
площею 47,2 кв. м
Лановецький район,
нопільська обласна фіто- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
м. Ланівці, вул. Україн- санітарна лабораторія», безпечності хар28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ська, 50
код ЄДРПОУ 38480210 чових продуктів та переліків об’єктів малої приватизації,
захисту споживачів що підлягають приватизації в 2020 році»
(код ЄДРПОУ
(із змінами)
39924774)
Назва об’єкта

Назва балансоут
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Кіровоградська обл.,
Долинська районна дерДолинський р-н, с. Вар- жавна лікарня ветериварівка, вул. Садова, 7 нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00700002
Адреса об’єкта

№ 36 (1316)

Орган управління

Продовження додатка 3
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт включено
римувача або зберігача, Орган управління
до переліку об’єктів, що підлягають
код за ЄДРПОУ
приватизації (назва, дата, номер)
Регіональне відділення по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Нежитлова будівля (їдальня (літ. «А»)) загальною Київська область,
ПАТ «Дзвінкове», код за Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 474,30 кв. м, що не увійшла до статут- Васильківський район, ЄДРПОУ 00857404
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ного капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», с. Плесецьке, вул. Вапо Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають прикод за ЄДРПОУ 00857404
ровицька, 20-а
каській та Чернігів- ватизації в 2020 році»
ській областях
Нежитлове приміщення їдальні (літ. «А») заКиївська область,
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
гальною площею 430,1 кв. м, що не увійшло до Таращанський район,
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
статутного капіталу ВАТ «Лучанський цукровий
с. Лука, вул. Заводпо Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають призавод», код за ЄДРПОУ 00372486 (припинено)
ська, 6
каській та Чернігів- ватизації в 2020 році»
ській областях
Нежитлова будівля загальною площею
Київська обл., м. БроГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
275,8 кв. м.
вари, вул. Ярослава
статистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Мудрого, 32
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлові будівлі і споруди у складі: адмінКиївська обл., ІванківГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
будинок під літерою «А» загальною площею
ський р-н, смт. Іванків,
статистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
92,1 кв. м; сарай під літерою «Б» загальною
вул. Поліська, 20
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
площею 61,7 кв. м; вбиральня загальною пло02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
щею 5,0 кв. м
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею
Київська обл., ВолодарГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
297,9 кв. м
ський р-н, смт. Волостатистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
дарка, вул. Миру, 7
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля загальною площею
Київська обл., м. ВаГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
262,3 кв. м
сильків, вул. Грушевстатистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ського, 1
області , код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж загальною площею 20 кв. м
Київська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
м. Ваcильків, вул. Грустатистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
шевського, 1
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Приміщення магазину (літ. А-1) загальною
Черкаська обл., м. Таль- Товариство з обмеженою Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 62,4 кв. м, що не увійшло до статутного не, вул. Кар’єрна, 16
відповідальністю «Таль- відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
капіталу ТОВ «Тальнівський щебзавод», код за
нівський щебзавод», код по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 01375038
за ЄДРПОУ 01375038
каській та Чернігів- ватизації в 2020 році»
ській областях
Нежитлова будівля (Літ. А-ІІ Н) загальною плоЧеркаська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 732,9 кв. м
м. Шпола, вул. Лозуват- статистики у Черкаській статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
ська, 53
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02357999
ватизації в 2020 році»
Адміністративна будівля (літ. А2); ганок а; ганок Черкаська обл,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
1а; ганок 2а; пожежна драбина 3а, загальною
м. Кам’янка, пров. Галі статистики у Черкаській статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
площею 502,3 кв. м
Кудрі, 4
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02357999
ватизації в 2020 році»
Будівля лабораторії загальною площею 79,4 кв. м Черкаська обл., ЛиЛисянська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
сянський р-н, смт.
державна лікарня
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Лисянка, вул. Михайла ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Грушевського, 36Г
код за ЄДРПОУ 00709342 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель та споруд, у складі: адмініЧеркаська обл.,
Маньківська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
стративна будівля з прибудовами, А, а, І, загаль- смт Маньківка, вул. Со- державна лікарня
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ною площею 219,9 кв. м; сарай, Б, загальною
борна, 140
ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
площею 9,2 кв. м.; гараж, В, загальною площею
код за ЄДРПОУ 00709359 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
98,0 кв. м.; будівля (віварій з прибудовою) Г,г,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
загальною площею 62,9 кв. м.; вбиральня, Д;
(із змінами)
хвіртка, І; огорожа, 2; ворота, 3; криниця, К;
вимощення, ІІ
Комплекс будівель та споруд
м. Черкаси, вул. Добро- Державна науковоМіністерство роз- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
вольського, 3
технічна установа
витку економіки,
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Український
торгівлі та сільсько- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
державний проектного господарства
переліків об’єктів малої приватизації,
вишукувальний інститут України
що підлягають приватизації в 2020 році»
«Укрцукорпроект», код за
(із змінами)
ЄДРПОУ 31201500
Назва об’єкта

Адміністративна будівля, загальною площею
700,5 кв. м

Адреса об’єкта

Черкаська обл., Жаш- Головне управління
ківський р-н, м. Жашків, статистики у Черкаській
вул. Миру, 2
області, код за ЄДРПОУ
02357999

Перехідна галерея, що не увійшла до статутного Чернігівська обл.,
капіталу ВАТ «Прилуцький м’ясокомбінат», код за м. Прилуки, вул. ДружЄДРПОУ 04371845
би Народів, 34
Прохідна, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ
03362710

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

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

Нежитлова будівля, що не увійшла до статутного Чернігівська обл., Прикапіталу КСП «Переволочанське», код за ЄДРПОУ луцький р-н, с. Перево30005432
лочна, вул. Шкільна, 20
Гараж на 2 бокси, що не увійшов до статутного
капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за
ЄДРПОУ 03362710

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

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

Гараж загальною площею 50,5 кв. м

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

Гараж загальною площею 28,4 кв. м

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

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

Чернігівська обл.,
м. НовгородСіверський, вул. Поштова, 13
Чернігівська обл.,
Бобровицький р-н,
с. Кобижча, вул. Кашталянівка, 1
Чернігівська обл.,
Бобровицький р-н,
с. Осовець, вул. 9-го
Травня, 2а
Чернігівська обл.,
Коропський р-н, с. Покошичі, вул. Московська, 7

Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають прикаській та Чернігів- ватизації в 2020 році»
ській областях
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають прикаській та Чернігів- ватизації в 2020 році»
ській областях
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають прикаській та Чернігів- ватизації в 2020 році»
ській областях
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають прикаській та Чернігів- ватизації в 2020 році»
ській областях
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають прикаській та Чернігів- ватизації в 2020 році»
ській областях
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають прикаській та Чернігів- ватизації в 2020 році»
ській областях
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають прикаській та Чернігів- ватизації в 2020 році»
ській областях
Північний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Північний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Північний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
ЄДРПОУ 40479560
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Бобровицька районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
державна лікарня вете- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
ринарної медицини, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 00721219
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Бобровицька районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
державна лікарня вете- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
ринарної медицини, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 00721219
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Коропська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00721171

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: радіостанція Львівська обл., м. Жи- ПАТ «Жидачівський
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
(2 од.), столи (5 од.)
дачів, вул. Фабрична, 4 целюлозно-паперовий
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
комбінат», код за ЄДпо Львівській, За- малої приватизації, що підлягають приРПОУ 0278801
карпатській та Во- ватизації в 2020 році»
линській областях
Група інвентрних об’єктів у складі: автонаванта- м. Львів. вул. Братів
Товариство з обмеженою Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
жувач, автокран МКГ-16 гусеничний самохідний, Міхновських, 32а
відповідальністю «Рем- відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
автомашина УАЗ-469Б
Трест», код за ЄДРПОУ по Львівській, За- малої приватизації, що підлягають при38425631 (зберігач)
карпатській та Во- ватизації в 2020 році»
линській областях
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва балансоут
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
римувача або зберігача, Орган управління
код за ЄДРПОУ
Будівля дренажного складу з відділенням дроЛьвівська обл., м. Стеб- ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», Регіональне
блення (А-1) загальною площею 3837,2 кв. м
ник, вул. Дрогобицькод за ЄДРПОУ
відділення Фонду
ка, 127
36518912 (зберігач)
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення Львівська обл., м. Бо- ВАТ «Галлак», код за
Регіональне
колишнього медпункту площею 131,3 кв. м,
рислав, вул. Дрогобиць- ЄДРПОУ 05796446
відділення Фонду
санпропускник до їдальні загальною плока, 721
по Львівській, Защею 31,2 кв. м, теплиця загальною площею
карпатській та Во93,5 кв. м, овочесховище
линській областях
Нежитлові підвальні приміщення площею
м. Львів, вул. Генерала ПрАТ «Львівський місь- Регіональне
25,5 кв. м
Чупринки, 55а
кий молочний завод»,
відділення Фонду
код за ЄДРПОУ 00446368 по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Побутові приміщення площею 105,9 кв. м (буд. м. Львів, вул. ЛемківГоловне управління
Державна служба
літ. «А-2»)
ська, 9
Держпродспоживслужби України з питань
у Львівській області, код безпечності харчоза ЄДРПОУ 40349068
вих продуктів та захисту споживачів
Приміщення контори площею 180,3 кв. м (бум. Львів, вул. ЛемківГоловне управління
Державна служба
дівля літ. «Б-1»)
ська, 9
Держпродспоживслужби України з питань
у Львівській області, код безпечності харчоза ЄДРПОУ 40349068
вих продуктів та захисту споживачів
Нежитлова будівля площею 103,9 кв. м
Львівська обл., Дрого- Головне управління
Державна служба
бицький р-н, с. Нове
Держпродспоживслужби України з питань
Село, вул. Дрогобиць- у Львівській області, код безпечності харчока, 92
за ЄДРПОУ 40349068
вих продуктів та захисту споживачів
Група інвентарних об’єктів у складі:
Львівська обл., Дрого- Санаторій «НафтуРегіональне
нежитлова будівля водогрязелікування площею бицький р-н, с. Модричі, ся Прикарпаття», код
відділення Фонду
1124,8 кв. м;
вул. Курортна, 1/4;
за ЄДРПОУ 20795071
по Львівській, Занежитлова будівля пансіонату площею
Львівська обл., Дрого- (орендар)
карпатській та Во3414,6 кв. м;
бицький р-н, с. Модричі,
линській областях
нежитлова будівля клубу-їдальні площею
вул. Курортна, 1/5;
1607,0 кв. м;
Львівська обл., Дрогобудівля спального корпусу площею 3073 кв. м
бицький р-н, с. Модричі,
вул. Курортна, 1/6;
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі,
вул. Курортна, 1/3
Нежитлова будівля, літ. А-3, загальною площею Львівська обл., м. Чер- Головне управління
Державна служба
1080,4 кв. м
воноград, пр. ШевДержгеокадастру у
з питань геодезії,
ченка, 3Б
Львівській області, код картографії та каза ЄДРПОУ 39769942
дастру
Колишній пожежний автомобіль (ГАЗ 66-01)

Львівська обл., Буський ПрАТ «Красненський
р-н, м. Красне, вул. За- комбінат хлібопродуклізнична, 18
тів», код за ЄДРПОУ
00952060

Регіональне
відділення Фонду
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок, Б, площею 641,5 кв. м; хата-читальня, В,
площею 117,0 кв. м; прохідна, Г, площею 8,0
кв. м; адмінбудинок № 2, Д, площею 227,0 кв. м;
центральний склад, Е, площею 247,0 кв. м; перфораційна лабораторія, столярний цех, Ж, площею
336,6 кв. м; склад радіоактивних джерел, Л,
площею 21,9 кв. м; 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 2038,6 кв. м
(інв. № 7)

Львівська обл.,
м. Стрий, вул. Лесіва Я., 10

Будівля компресорної площею 413,3 кв. м (інв.
№ 201)

Львівська обл., Сокаль Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець, Ко- «Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
пані присілок, вул. Кли ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
міва-Легенди, 40

Будівля АБК (тимчасове) площею 668,5 кв. м
(інв. № 213); теплиця площею 132,8 кв. м (інв.
№ 200)

Львівська обл., Сокаль Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець, Ко- «Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
пані присілок, вул. Кли ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
міва-Легенди, 40

Будівля АБК (новий) площею 4281,3 кв. м, будівля лампової площею 933,7 кв. м (інв. № 33);
пункт підземного харчування площею 243,3 кв. м
(інв. № 187); резервуар на 1000 куб. м (інв.
№ 40); господарська побудова каналізація (інв.
№ 41); автопід’їзд до шахти (інв. № 48)
Будівля підйому машин допоміжного ствола площею 831,5 кв. м (інв. № 10)

Львівська обл., Сокаль Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець, Ко- «Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
пані присілок, вул. Кли ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
міва-Легенди, 40

Склад обладнання і матеріалів площею 401,0
кв.м (інв. № 31)

Львівська обл., Сокаль Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець, Ко- «Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
пані присілок, вул. Кли ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
міва-Легенди, 40

Будівля прохідної і пожежного пункту площею
82,8 кв. м (інв. № 46)

Львівська обл., Сокаль Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець, Ко- «Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
пані присілок, вул. Кли ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
міва-Легенди, 40

Будівля складу гірничо-шахтного обладнання
площею 1293,2 кв. м (інв. № 181)

Львівська обл., Сокаль Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець, Ко- «Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
пані присілок, вул. Кли ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
міва-Легенди, 40

Будівля «А-2», загальною площею 497,8 кв. м

Львівська обл., м. Яво- Головне управління
рів, вул. Котляревстатистики у Львівській
ського, 3
області, код за ЄДРПОУ
02361400

Державна служба
статистики України

Будівлі, загальною площею 782,9 кв. м

Львівська обл., м. Пус- Головне управління
томити, вул. Заводстатистики у Львівській
ська, 10
області, код за ЄДРПОУ
02361400

Державна служба
статистики України

Івано-Франківська експе- Державна служба
диція з геофізичних до- геології та надр
сліджень в свердловинах України
державного геофізичного
підприємства «Укргеофізика», код за ЄДРПОУ
01432776

Львівська обл., Сокаль Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець, Ко- «Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
пані присілок, вул. Кли ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
міва-Легенди, 40

Львівська обл., Сокаль Державне підприємство Міністерство енерський р-н, с. Сілець, Ко- «Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
пані присілок, вул. Кли ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
міва-Легенди, 40

Назва об’єкта

Окреме майно Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту
ДП «Укрспирт» у складі:
(50002) Адміністративний корпус (загал п. 940,4 кв. м); (50015) Міні-пекарня (загал. п. 597,4 кв. м);
(50009) Будівля матеріального складу (зага. п. 190,4 кв. м); (50004) Будівля спиртосховища (загал. п.
332,6 кв. м); (50007) Будівля ректифікаційного цеху (загал. п. 813 кв. м); (50010) Будівля бродильного відділення (загал. п. 445,3 кв. м); (50001) Будівля дріжджового відділення (загал. п.1188,3 кв. м);
(50012) Будівля солодовні (загал. п. 1032,7 кв. м); (50013) Будівля підробочного відділу (загал. п.
391,3 кв. м); (50014) Будівля компресорно-трансформаторної підстанції (загал. п. 154,3 кв. м);
(50008) Будівля котельні та електрозварочного пункту (загал. п. 511,8 кв. м); (50017) Будівля майстерні (загал. п. 179,7 кв. м); (50005) Будівля складу солодового зерна площею 725,3 кв. м; (50011)
Будівля зерноскладу № 1 площею 1293,4 кв. м; (50003) Будівля деревообробної майстерні з гаражем (загал. п. 663,8 кв. м); (50018) Будівля міні-млину (загал. п. 218,5 кв. м); (50019) Будівля крупорушки (загал. п. 148,5 кв. м); (50035) Споруда сепараторної барди; (50016) Будівля бензосклад
(загал. п. 264,5 кв. м); (50006) Будівля конюшні (загал. п. 190,1 кв. м); (50030) Будівля очисних
споруд (загал. п. 18,1 кв. м); (50036) Складська площадка під вигрузку зерна (загал. п. 505 кв. м);
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Адреса
об’єкта

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»

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

Назва балан
соутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Львівська
ДП «Укрспирт»,
область, Раде- код за ЄДРПОУ
хівський р-н, 37199618
смт. Лопатин,
вул. Заводська, 11;

Наказ Фонду,
яким об’єкт
включено
до переліОрган
ку об’єктів,
управління
що підлягають
приватизації
(назва, дата,
номер)
Міністерство Наказ Фонду
від 21.07.2020
розвитку
№ 1229 «Про
економіки,
внесення
торгівлі та
змін до насільського
господарства казу Фонду
від 28.12.2019
України
№ 1574 «Про
затвердження переліків
об’єктів малої
приватизації,
що підлягають
приватизації в
2020 році» (із
змінами)

Продовження додатка 3

Адреса
об’єкта

Назва об’єкта

Назва балан
соутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

(50028) Свердловина артезіанська; (50504) Лічильник електромагнітний; (50394) Насосний агрегат Львівска
ЄЦВ; (50167) НасосСД 80/18
область, Радехівський р-н,
смт. Лопатин
(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 АСВН80; (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 РП-100 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 50-160/7,5; (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 206-1/Е/3-400-50-2; (50390)
Насос CDLF-4-80; (50391) Насос CDLF-4-80; (50392) Насос CDLF-4-80; (50393) Насос CDLF-480; (50395) Сахариметр СУ-5; (50396) Ємність 25 м3; (50397) Насос ХМ5/40; (50398) Насос ЗМ
40-200/5,5; (50399) Насосний агрегат з двимгуном; (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 ІТBlock 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 МАЗ8926 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;
(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 МІК-25; (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 8-15-03-3; (50531) Вогнегасник ВП 100; (50532) Контролер ІТМ;
(50533) Метран; (50534) Метран; (50536) Перетворювач витрат рідини ІРЖ 3,2; (50537) Метран;
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(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 обєму 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) Клемноблочне з’єднання; (50671) Електропневмоперетво-рювач; (50672) Електропневмоперетво-рювач;
(50673) Електропневмоперетворювач; (50674) Електропневмоперетво-рювач; (50675) Блок безперервного живлення; (50676) Електропневмоперетво-рювач; (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) Мобіль
на 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;
(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) Пневмопозиціо-нер 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);
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(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 -АСВН-80; (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 10-63110; (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) Холодопаротермальний 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; (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 ЦНСк5/100; (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 14-03-1/Е/3-400-50-2; (060369) Насос
ЗМ 40-160/4,0; (060370) Насос WILQ МYI 1819-1/25-400-50-2; (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) Восьми канальний модуль вводу сигналу; (060475) Восьми канальний модуль
вводу сигналу; (060476) Чотирьох канальний 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-100Н71-55М-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) Вакуумпереривач; (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 3RV1042-4KA10; (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 FAL056-7; (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;
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Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Адреса
об’єкта

Назва балан
соутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Орган
управління

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

(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 балансоутри
мувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Нежитлове приміщення № 3 площею 111,3 кв. м Львівська обл.,м. Раде- Головне управління
хів, вул. Львівська, 1
статистики у Львівській
області, код за ЄДРПОУ
02361400

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Державна служба Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами
Група інвентарних об’єктів у складі: одноЗакарпатська обл.,
Ужгородське міжрайонне Державне агентство Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
поверховий будинок з підвалом літ.А; складм. Чоп, вул. Темето, 13 управління водного
водних ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
диспетчерська літ. Б; літня кухня літ. В; госпогосподарства, код за
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
дарська будівля (сарай) літ. Г; котельня літ. Ж;
ЄДРПОУ 22112707
переліків об’єктів малої приватизації,
господарська будівля (гараж) літ. Е; дворова
що підлягають приватизації в 2020 році»
вбиральня літ. Д
(із змінами)
Нежитлова будівля контори
Закарпатська обл.,
Державне підприємство Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Берегово, про«Українська геологічна
геології та надр
«Про затвердження переліків об’єктів
спект Геологів, 31б
компанія», код за
України
малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 38078094
ватизації в 2020 році»
Вбудовані приміщення літ. А загальною площею Закарпатська обл., Ір- Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
212,6 кв. м
шавський р-н, м. Ірша- тистики у Закарпатській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ва, вул. Білецька, 4/2
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360464
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Група інвентарних об’єктів у складі: деревоЗакарпатська обл.,
Карпатський біосферний Міністерство енер- Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
обробний цех (літ. «А») загальною площею
Рахівський р-н, с. Луги, заповідник, код за
гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
326,59 кв. м, приміщення адмінбудинку (літ. «Б») урочище Усть-Говерла ЄДРПОУ 00276104
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
загальною площею 87,17 кв. м
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адмінбудівля 5-ти поверхова літ. А, загальною
Закарпатська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
площею 698,1 кв. м
м. Мукачево, вул. Не- статистики у
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
децеї Яноша, 2
Закарпатській області,
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
код за ЄДРПОУ 02360464
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами
Адміністративна будівля площею 512,4 кв. м.
Волинська обл., СтаГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ровижівський р-н,
статистики у Волинській статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
смт. Стара Вижівка,
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають привул. Привокзальна, 2
02359662
ватизації в 2020 році»
Гараж, літер /Б-1/ загальною площею 33 кв. м
Волинська обл., м. Но- Західний офіс
Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
воволинськ, вул. Шеп- Держаудитслужби, код торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
тицького Митрополита за ЄДРПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають при(вул. Піонерська), 18
ватизації в 2020 році»
Гараж /Літер П-1/ загальною площею 132,2 кв. м Волинська обл.,
Західний офіс
Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Луцьк, вул. ПідгаДержаудитслужби, код торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
єцька, 13
за ЄДРПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Гараж, літер /А-1/ загальною площею 39,8 кв. м Волинська обл., смт.
Західний офіс
Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Іваничі, вул. ГрушевДержаудитслужби, код торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
ського (вул. Радянза ЄДРПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають приська), 1
ватизації в 2020 році»
Будівля адмінприміщення з гаражем «А-1» заВолинська обл., Любе- Західний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 28.02.2020 № 367
гальною площею 141,8 кв. м
шівський р-н, смт Лю- аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
бешів, вул. Бондарен- України, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ка, 71А
40479801
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля /А-1/ загальною площею Волинська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
203,9 кв. м
Рожищенський р-н,
статистики у Волинській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
м. Рожище, вул. Неза- області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
лежності, 40
02359662
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адмінбудівля, загальною площею 367,5 кв. м
Волинська обл., м. Ко- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
вель, вул. Драгомастатистики у Волинській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
нова, 22
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02359662
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля А-1, загальною площею Волинська обл., м. Кі- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
346,9 кв. м
верці, вул. Незалежстатистики у Волинській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ності, 18
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02359662
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Частина першого поверху адміністративної будів- Волинська обл., м. Го- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
лі /А-5/, загальною площею 405,7 кв. м
рохів, вул. Незалежстатистики у Волинській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ності, 2
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02359662
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративне приміщення (А-2) площею
Волинська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
210,6 кв. м
м. Володимирстатистики у Волинській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Волинський, вул. Олени області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Хохол, 22
02359662
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 служба Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
Шацьк, вул. 50 років
статистики у Волинській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Перемоги, 5
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02359662
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Магазин № 2
Одеська обл., м. Ізмаїл, ТОВ «Мрія», код за ЄД- Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Болградське шосе, 12 РПОУ 1037956
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Одеській та
малої приватизації, що підлягають приМиколаївській об- ватизації в 2020 році»
ластях
Пасажирський павільйон в Лузанівці
м. Одеса, пляж Лузанів- ДП «Одеський морський Міністерство інфра- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ка, 21/1
торговельний порт», код структури України «Про затвердження переліків об’єктів
за ЄДРПОУ 01125666
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Баштанський р-н, смт. жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
Баштанка, вул. Баштан- ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають приської Республіки, 38
ватизації в 2020 році»
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс ДерДержавна аудиНаказ 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 привул. Мозолевського
ватизації в 2020 році»
(Леніна), 14-а
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Врадіївський р-н, смт. жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
Врадіївка, вул. Героїв
ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають приВрадіївщини (Леніна),
ватизації в 2020 році»
137-а
Комплекс нежитлових будівель АЗС № 2
Миколаївська обл.,
Відсутній
Регіональне
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 привул. Індустріальна, 2
Миколаївській об- ватизації в 2020 році»
ластях
Майданчик для накопичення та тимчасового
Миколаївська обл.,
ПрАТ «Очаківське ХПП», Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
зберігання вантажів
Очаківський р-н, с. Ку- код за ЄДРПОУ 04270593 відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
цуруб, вул. Ольвійпо Одеській та
малої приватизації, що підлягають приська, 1/15
Миколаївській об- ватизації в 2020 році»
ластях
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

12 серпня 2020 року

Орган управління

Продовження додатка 3
Назва балансоутри
мувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
ВАТ «Снігурівське», код
за ЄДРПОУ 853046

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління
переліку об’єктів, що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Будівля санпропускника
Миколаївська обл.,
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Снігурівський р-н,
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
м. Снігурівка, вул. Позапо Одеській та
малої приватизації, що підлягають приміська, 7/1
Миколаївській об- ватизації в 2020 році»
ластях
Нежитлові приміщення та споруди
Миколаївська обл.,с.
Причорноморське
Державна служба Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
Весняне, вул. Очаківдержавне регіональне
геології та надр
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ська, 1-а
геологічне підприємство, України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
код за ЄДРПОУ
переліків об’єктів малої приватизації,
01432144
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, с. Совідділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
лона Балка, вул. Басапо Полтавській та малої приватизації, що підлягають прирабової, 6
Сумській областях ватизації в 2020 році»
Будівля приїжджої загальною площею 37,7 кв. м Полтавська обВідсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ласть, Глобинський
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
р-н, с. Шушвалівка,
по Полтавській та малої приватизації, що підлягають привул. Паркова, 2а
Сумській областях ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля (продуктовий склад) загаль- Полтавська область,
ТОВ «ім. Чапаєва», код Регіональне
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ною площею 131,4 кв. м
Диканський р-н, с. Ді- за ЄДРПОУ 00845878
відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду від
брова, вул. Новоселівпо Полтавській та 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ська, 1б
Сумській областях переліків об’єктів малої приватизації,
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, с. Дяч- за ЄДРПОУ 00845878
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
кове, пров. Центральпо Полтавській та малої приватизації, що підлягають приний, 5
Сумській областях ватизації в 2020 році»
Заглиблений склад
Полтавська область,
ЗАТ «Лубнимеблі», код за Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Лубни, проспект Во- ЄДРПОУ 00275042
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
лодимирський, 94
по Полтавській та малої приватизації, що підлягають приСумській областях ватизації в 2020 році»
Погріб, літ. Ч-1
Полтавська область,
ТОВ «Полтаварибпром», Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Полтава, вул. Парти- код за ЄДРПОУ 25170795 відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
занська, 8/20
по Полтавській та малої приватизації, що підлягають приСумській областях ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля загальною площею 185 кв. м Полтавська область,
ПСП «Лозоватка», код за Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Чутівський р-н, с. Лозу- ЄДРПОУ 30748840
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ватка, вул. Садова, 2
по Полтавській та малої приватизації, що підлягають приСумській областях ватизації в 2020 році»
Газобалонний склад
Полтавська область,
СВК «Перемога», код за Регіональне
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
Хорольський р-н,
ЄДРПОУ 05423113
відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду від
с. Клепачі, вул. Фрукпо Полтавській та 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
това, 2є
Сумській областях переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля
Полтавська обл., КобеВідсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ляцький р-н, с. Лівобевідділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
режна Сокілка, вул. Степо Полтавській та малої приватизації, що підлягають припова, 26
Сумській областях ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля колишньої лазні
Полтавська обл., КреВідсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
менчуцький р-н, с. Привідділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
шиб, вул. Гагаріна, 23а
по Полтавській та малої приватизації, що підлягають приСумській областях ватизації в 2020 році»
Підвальне приміщення під будівлею контори
Полтавська обл., ПиряВідсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
тинський р-н, с. Віктовідділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
рія, вул. Київська, 4-А
по Полтавській та малої приватизації, що підлягають приСумській областях ватизації в 2020 році»
Група інвентарних об’єктів 47/50 частини у скла- Полтавська обл., м. Га- Головне управління Пен- Пенсійний фонд
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
ді: нежитлова будівля А1, площею 318,5 кв. м. та дяч, вул. Лохвицька, 6 сійного фонду України в України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вбиральня Б1, площею 3,4 кв. м.
Полтавській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 13967927
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля
Полтавська область,
СВК «Перемога», код за Регіональне
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
колишнього будинку ветеранів, Літ.»А-1,а,а1»,
Хорольський р-н,
ЄДРПОУ 05423113
відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду від
загальною площею 192,5 кв. м; кухня, Літ.»Б-1», с. Вергуни, вул. Рибальпо Полтавській та 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
загальною площею 37,8 кв. м; сарай, Літ.»В-1», ська, 29а
Сумській областях переліків об’єктів малої приватизації,
загальною площею 8,6 кв. м; погріб, Літ.»Г», защо підлягають приватизації в 2020 році»
гальною площею 8,5 кв. м; колодязь № 1
(із змінами)
Нежитлова будівля (гараж), загальною площею Полтавська обл., Зінків- Північно-Східний офіс
Державна аудиНаказ Фонду від 18.03.2020 № 509
32,3 кв. м.
ський р-н., м. Зіньків, Держаудитслужби, код торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Першотравнева, 1а за ЄДРПОУ 40478572
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж, загальною площею 25,8 кв. м
Полтавська обл.,
Північно-Східний офіс
Державна аудиНаказ Фонду від 18.03.2020 № 509
м. Миргород, вул. Со- Держаудитслужби, код торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
рочинська, 119, гараж 2 за ЄДРПОУ 40478572
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля, загальною площею
Полтавська обл., смт. Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
103,3 кв. м
Нові Санжари, вул. Не- статистики у Полтавській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
залежності, 35/14
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02361892
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля (адмінбудинок), загальною
Полтавська обл., смт. Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
площею 215,6 кв. м
Диканька, вул. Пушстатистики у Полтавській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
кіна, 2а
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02361892
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею
Сумська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
146,5 кв. м
Середино-Будський
статистики у Сумській
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
р-н, м. Середина-Буда, області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Вокзальна, 8
02362227
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля гаражу (колишній склад МТС) Сумська обл., м. Ромни, ВАТ «Роменське АТП
Регіональне
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
вул. Сумська, 97 Д
15948», код за ЄДРПОУ відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду від
03118558
по Полтавській та 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Сумській областях переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж
Сумська обл., Білопіль- Білопільська районна
Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
ський район, с. Річки, державна лікарня вете- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. 9 Травня, 3
ринарної медицини, код безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 00704304
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж
Сумська обл., Білопіль- Білопільська районна
Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
ський район, с. Вири, державна лікарня вете- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Кавказ, 30
ринарної медицини, код безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 00704304
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля (адмінбудівля) під літ. «А»
Сумська обл., Лебедин- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 648
ський р-н, м. Лебедин, Державної служби Укра- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Ляшка, 28
їни з питань геодезії,
геодезії, картографії 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
картографії та кадастру та кадастру
переліків об’єктів малої приватизації,
у Сумській області, код
що підлягають приватизації в 2020 році»
ЄДРПОУ 39765885
(із змінами)
Легковий автомобіль ГАЗ 3110
м. Суми, вул. Герасима Сумський апеляційний
Державна судова
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
Кондратьєва, 28
суд, код за ЄДРПОУ
адміністрація
«Про внесення змін до наказу Фонду від
42267878
України
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 Дер- Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
пілля, вул. Соборна, 11 жавної служби України
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
з питань безпечності
безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
харчових продуктів та
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
захисту споживачів в
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
Сумській області, код за
(із змінами)
ЄДРПОУ 40356714
Нежитлове приміщення
Сумська обл., м. ПуГоловне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
тивль, вул. Кролевець- жавної служби України
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ка, 70
з питань безпечності
безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
харчових продуктів та
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
захисту споживачів в
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
Сумській області, код за
(із змінами)
ЄДРПОУ 40356714
Гараж
Сумська обл., м. ПуГоловне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
тивль, вул. Першотрав- жавної служби України
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
нева, 56
з питань безпечності
безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
харчових продуктів та
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
захисту споживачів в
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
Сумській області, код за
(із змінами)
ЄДРПОУ 40356714
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Продовження додатка 3
Назва об’єкта
Будівля та гараж

Адмінбудівля

Магазин-їдальня

Назва балансоутри
мувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Сумська обл., м. Шост- Головне управління Дерка, вул. 6-ої Гвардійжавної служби України
ської Дивізії, 1
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів в
Сумській області, код за
ЄДРПОУ 40356714
Сумська обл., смт. Ве- Головне управління Дерлика Писарівка, вул. Не- жавної служби України
залежності, 13
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів в
Сумській області, код за
ЄДРПОУ 40356714
Сумська область,
Відсутній
Середино-Будський
р-н, смт. ЗнобНовгородське, вул. Тетяни Горєлової, 77
Адреса об’єкта

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Орган управління

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

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 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)
Адміністративна будівля, загальною площею
Сумська обл., м. Глухів, Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
494,7 кв. м
вул. Шевченка, 13
статистики у Сумській
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362227
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Цех зварювальних робіт
Рівненська обл., ВоВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
лодимирецький р-н,
«НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
м. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають прибаза № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
мислової зони, 25
Група інвентарних об’єктів у складі: Арматурний Рівненська обл., Воло- ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
цех загальною площею 2070,5 кв. м
димирецький район,
«НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
м. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають прибаза № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
мислової зони, 56
Бетонний завод загальною площею 4014,3 кв. м Рівненська обл., Володимирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 58
Виробничий корпус з підготовки ремонтноРівненська обл., Волобудівельних робіт загальною площею 879,2 кв. м димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 60/2
Площадка складування конструкцій загальною
Рівненська обл., Волоплощею 24,8 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 60/1
Склад паливно-мастильних матеріалів з автоза- Рівненська обл., Волоправною станцією загальною площею 157,4 кв. м димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 53
Комплекс, майновий – деревообробний цех
Рівненська обл., Волозагальною площею 1308 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 55
Склад-навіс Б-1 загальною площею 1981,5 кв. м, Рівненська обл. ВолоЦМС генпідрядника Г-1 загальною площею
димирецький район,
1674,1 кв. м, склад матеріалів на НРБ К-1, зам. Вараш, Будівельна
гальною площею 1633 кв. м, склад Л-1 загальною база № 1 та № 2 проплощею 97,6 кв. м, туалет М-1 загальною площею мислової зони, 50
41,6 кв. м, майданчик складування матеріалів
площею 870 кв. м, відкриті складські майданчики
генпідрядника площею 6219 кв. м, майданчик
складування обладнання площею 3852 кв. м, рампа
розвантаження вагонів площею 251 кв. м
Група інвентарних об’єктів у складі: МатеріальРівненська обл., Воло- ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ний склад ПТЕМ загальною площею 888,7 кв. м,
димирецький район,
«НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
Цех передмонтажних робіт загальною площею
м. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають при3555,3 кв. м, Бокс стоянки машин АТЦ бази ПТЕМ база № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
загальною площею 1056,3 кв. м, Газове господар- мислової зони, 34,
ство бази ПТЕМ загальною площею 302,2 кв. м
корп.1, 2, 3, 4
Загальностанційний лабораторно-побутовий кор- Рівненська обл., Волопус загальною площею 1493,9 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 33
Майстерня виробничих робіт зі складом ЛЗР (лі- Рівненська обл., Волотер Б-1) загальною площею 1432,1 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 35
Частина складу каміння та щебеня, а саме: авто- Рівненська обл. м.
ВП «Рівненська АЕС»
Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
вагова УВТК, А-1 загальною площею 14,5 кв. м,
Вараш, Будівельна база ДП «НАЕК «Енергоагетики України
«Про затвердження переліків об’єктів
навіс, вимощення бетонне ІІ площею 172 кв. м,
№ 1 та № 2 промисло- том», код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають приворота металеві № 1, огорожа залізобетонна № 2 вої зони, 66
05425046
ватизації в 2020 році»
Група інвентарних об’єктів у складі: контораРівненська обл., ВоВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
прохідна автогосподарства будбази загальною
лодимирецький район, «НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
площею 435,6 кв. м, побутовий корпус автогаража м. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають прина 450 місць автогосподарства будбази загальною база № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
площею 4408 кв. м, пожежний резервуар автогос- мислової зони, 48, 47
подарства будбази V250 м. куб, відкрита стоянка
машин автогосподарства будбази бетонне вимощення S=17237 кв. м, відкритий навіс автогосподарства будбази споруда S=333,0 кв. м
Площадка укрупненої збірки та складування об- Рівненська обл., Вололаднання площею 966,6 кв. м, кабельне поле
димирецький район,
площею 3515 кв. м, площадка для збірки елек- м. Вараш, Будівельна
троосвітлювачів площею – 1217 кв. м
база № 1 та № 2 промислової зони, 41/1
Дільниця малої механізації загальною площею
Рівненська обл., Воло1311,8 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 45
Приміщення для ремонту важких машин і меха- Рівненська обл., Волонізмів, К – 1, загальною площею 1289,6 кв. м,
димирецький район,
ремонтно – механічна майстерня, К’-1, загаль- м. Вараш, Будівельна
ною площею 290,1 кв. м, ремонтно-механічна
база № 1 та № 2 промайстерня з побутовими приміщеннями, Ж – 2, мислової зони, 46
загальною площею 473,1 кв. м, блок контори
дільниці ВГМ будбази, А-1, загальною площею
312,5 кв. м, пожежний резервуар буд.бази № 1
V=100 м. куб., відкриті площадки стоянки машин
і механізмів площею 4736,9 кв. м
Частина будівлі пожежного депо «Д-2» (в т. ч.
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 приЖитомирській об- ватизації 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 приЖитомирській об- ватизації в 2020 році»
ластях
Адміністративне приміщення загальною площею Рівненська обл., Воло- Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
467,4 кв. м
димирецький р-н, смт. жпродспоживслужби в
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
Володимирець, вул. Со- Рівненській області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приборна, 2
за ЄДРПОУ 40309748
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Нежитлове приміщення, гараж загальною плоРівненська обл., Воло- Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 19,8 кв. м
димирецький р-н, смт. жпродспоживслужби в
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
Володимирець, вул. Со- Рівненській області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приборна, 2
за ЄДРПОУ 40309748
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Будівля адміністративна загальною площею
Рівненська обл., ДуГоловне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
108 кв. м
бровицький р-н, м. Ду- жпродспоживслужби в
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
бровиця, вул. КомуРівненській області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають принальна, 40
за ЄДРПОУ 40309748
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Адміністративне приміщення загальною площею Рівненська обл., Берез- Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
126,4 кв. м
нівський р-н, м. Берез- жпродспоживслужби в
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
не, вул. Зірненська, 22а Рівненській області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 40309748
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Нежитлове приміщення, гараж, загальною пло- Рівненська обл., Берез- Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 24,0 кв. м
нівський р-н, м. Берез- жпродспоживслужби в
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
не, вул. Київська,10 б, Рівненській області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають пригараж 2
за ЄДРПОУ 40309748
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів

№ 36 (1316)

Продовження додатка 3
Назва об’єкта
Будівля лабораторії загальною площею
599,6 кв. м

Назва балансоутри
мувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Рівненська обл., ОстОстрозька районна деррозький р-н, м. Острог, жавна лікарня ветеривул. Сагайдачного, 49 нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00703776
Адреса об’єкта

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

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

Костопільська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 26299380

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

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

Костопільська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 26299380

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

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

Радивилівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00703753

Частина будівлі ветлікарні загальною площею
121,2 кв. м

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

Радивилівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини код
за ЄДРПОУ 00703753

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

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

Частина будівлі ветеринарної дільниці загальною Рівненська обл., Ради- Радивилівська районна
площею 79,0 кв. м
вилівський р-н, с. Не- державна лікарня ветемирівка, вул. Лісова, 29 ринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00703753
Будівля Цепцевицької ветдільниці загальною
площею 110,9 кв. м, у складі: 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 Рівненська область,
медицини» загальною площею 82,4 кв. м, у скла- Млинівський район,
ді сарай, погріб
с. Смордва, вул. Кіпрачівка, 9

Млинівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00703859

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

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., Берез- Управління західного
нівський р-н, м. Берез- офісу Держаудитслужби
не, вул. Київська, 9а/12 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 обл.,
вимірювальних приладів і автоматики загальною м. Житомир, вул. Проплощею 860,2 кв. м.
мислова, 1/154

Головне управління
Держпродспоживслужби
в Житомирській області,
код ЄДРПОУ 40346926

Адмінприміщення загальною площею 37,9 кв. м

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

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

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

Коростенська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 13568305

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

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

Коростенська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 13568305

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

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

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

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

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

Радомишльська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00698590

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

Радомишльська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00698590

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

Радомишльська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00698590

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

Романівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00698472

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

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

м. Житомир, вул. Покровська, 239-в

Житомирська обл.,
Ємільчинський р-н, смт.
Ємільчине, вул. Незалежності, 122В
Нежитлові приміщення адмінбудинку
Житомирська обл.,
Романівський р-н, смт.
Романів, вул. Небесної
Сотні, 1
Майновий комплекс господарських споруд
Житомирська обл.,
Черняхівської експлуатаційної дільниці Житомир- Черняхівський р-н, смт.
ського міжрайонного управління водного госпо- Черняхів, вул. Індустрідарства у складі: свинарник, конюшня, погріб,
альна, 21а
колодязь, огорожа

Басейнове управління
водних ресурсів річки
Прип’ять, код за ЄДРПОУ 01038766
Олевське міжрайонне управління водного
господарства, код за
ЄДРПОУ 01033852
Пулинське міжрайонне
управління водного
господарства, код за
ЄДРПОУ 05579849
Житомирське міжрайонне управління водного
господарства, код за
ЄДРПОУ 01033869

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 харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Регіональне
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду від
по Рівненській та
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Житомирській об- переліків об’єктів малої приватизації,
ластях
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна служба Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Орган управління


12 серпня 2020 року

12

відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва балансоутри
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
мувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Будівля Управління статистики України загальною Житомирська обл.,
Головне управління стаплощею 873,5 кв. м
м. Бердичів, вул. Євро- тистики у Житомирській
пейська, 19/10
області, код за ЄДРПОУ
02360412
Будівля колишнього дитячого садка загальною
Житомирська обл., Чуд- ВАТ «Суслівське», код за
площею 172,3 кв. м
нівський р-н, с. Суслів- ЄДРПОУ 00845981
ка, вул. Центральна, 10

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
Орган управління
переліку об’єктів, що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
державного майна малої приватизації, що підлягають приУкраїни по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будівля колишнього дитячого садка загальною
Житомирська обл., Лу- ТОВ «Дивлинське», код Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 234,0 кв. м
гинський р-н, с. Вели- за ЄДРПОУ 5418595
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
кий Дивлин, вул. Цендержавного майна малої приватизації, що підлягають притральна, 54-А
України по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будівля колишнього дитячого садка загальною
Житомирська обл., Ан- ПрАТ «Фірма «Житоми- Регіональне
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
площею 2511,5 кв. м
друшівський р-н, с. Ів- рінвест», код за ЄДРПОУ відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду від
ниця, вул. Миру, 6-А
01272640
по Рівненській та
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Житомирській об- переліків об’єктів малої приватизації,
ластях
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, с. Руд- кар’єр», код за ЄДРПОУ відділення Фонду
«Про затвердження переліків об’єктів
ня, вул. Робітнича, 10 01374547
державного майна малої приватизації, що підлягають приУкраїни по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будинок торгового центру
Житомирська обл.,
Державне підприємство Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
Хорошівський р-н, смт. «Українська геологічна
геології та надр
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Нова Борова, вул. Пуш- компанія», код за ЄДУкраїни
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
кіна, 153
РПОУ 38078094
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлове приміщення загальною площею
Житомирська обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
731,4 кв. м
м. Коростень, вул. Ко- тистики у Житомирській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ротуна, 1
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360412
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлові будівлі Ємільчинського управління
Житомирська обл.,
Олевське міжрайонДержавне агентство Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
водного господарства
Ємільчинський р-н,
не управління водного
водних ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
смт Яблунець, вул. Ге- господарства, код за
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
роїв України, 80
ЄДРПОУ 01033852
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлові будівлі Ємільчинського управління
Житомирська обл.,
Олевське міжрайонДержавне агентство Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
водного господарства
Ємільчинський
не управління водного
водних ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
р-н, с. Миколаївка,
господарства, код за
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Шевченка, 33
ЄДРПОУ 01033852
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 від
Перемоги, 10
00226098
по Рівненській та
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Житомирській об- переліків об’єктів малої приватизації,
ластях
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлові будівлі та споруди міжрайонної лаЖитомирська обл., смт. Лугинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
бораторії Лугинської районної державної лікарні Лугини, вул. Липниць- жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ветеринарної медицини
ка, 33-а
нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 00698615
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Адміністративна будівля (літ. А-1) загальною
Харківська область,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 277,3 кв. м та гараж (літ. Б) загальною м. Красноград, вул. Бє- статистики у Харківській статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
площею 24,8 кв. м
льовська (Леніна), 83
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02362629
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею Харківська обл., ЗаГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
227,2 кв. м
чепилівський р-н, смт. статистики у Харківській статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
Зачепилівка, вул. Цен- області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають притральна (Радянська), 21 02362629
ватизації в 2020 році»
Адміністративне приміщення загальною площею Харківська обл., ВовГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
32,4 кв. м
чанський р-н, м. Вов- статистики у Харківській статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
чанськ, вул. Гагаріна, 9 області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02362629
ватизації в 2020 році»
Гараж літ. «А-1» загальною площею 59,8 кв. м
Харківська обл., БарГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
вінківський р-н, м. Бар- статистики у Харківській статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
вінкове, вул. Освіти
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при(50 років Радянської
02362629
ватизації в 2020 році»
України), 17
Гараж з прибудовою літ. Б загальною площею
Харківська обл., ЗміГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
56,1 кв. м
ївський р-н, м. Зміїв,
статистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Адміністративна, 25 області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362629
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею
Харківська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
380 кв. м.
м. Ізюм, вул. Старопо- статистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
штова, 39 г
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362629
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля під літ. «А-2» загальною пло- Харківська обл., м. Пер- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
щею 440,3 кв. м
вомайськ, вул. Состатистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
борна, 7
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362629
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля під літ. «А1Н» загальною Харківська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
площею 186,7 кв. м з ганками під літ. «а», «а1» м. Ізюм, вул. Старопо- статистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
штова, 39в
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362629
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля загальною площею 83,9 кв. м Донецька обл., Ніколь- ДП «Центр державного Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ський р-н, смт Ніколь- земельного кадастру»,
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ське, вул. Паркова, 68а код за ЄДРПОУ
геодезії, картографії 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
21616582
та кадастру
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля (колишня котельна)
Луганська обл., ПоПАТ «Лисичанська
Регіональне
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
паснянський р-н, сщ.
птахофабрика», код за
відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду від
Лисичанський, вул. Мо- ЄДРПОУ 00851459
по Харківській,
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
лодіжна, 11
Донецькій та Луган- переліків об’єктів малої приватизації,
ській областях
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля загальною площею 104,2 кв. м
Луганська обл., м. Ли- Міська державна лікарня Державна служба Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
сичанськ, вул. Кольцо- ветеринарної медицини України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ва, 71 а
в м. Лисичанську, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 00710368
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
Адміністративне приміщення загальною площею Луганська обл., НоГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
210 кв. м
вопсковський р-н, смт. статистики у Луганській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Новопсков, вул. Україн- області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ська, 21
02359834
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля загальною площею 289,4 кв. м
Луганська обл., БілоДП «Центр державного Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
куракинський р-н,
земельного кадаУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
смт Білокуракине,
стру», код за ЄДРПОУ
геодезії, картографії 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Історична, 85
21616582
та кадастру
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Частина триповерхової будівлі
Луганська обл., м. Ли- Територіальне управДержавна судова
Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
сичанськ, вул. К. Марк- ління Державної судової адміністрація
«Про внесення змін до наказу Фонду від
са, 151
адміністрації України в
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Луганській області, код
переліків об’єктів малої приватизації,
за ЄДРПОУ 26297948
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля, загальною площею
Луганська обл., смт.
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
571,9 кв. м
Білокуракине, пл. Шев- статистики у Луганській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ченка (Горького), 2а
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02359834
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Будівля вузла зв’язку з будівлями та спорудами Херсонська обУправління Північно
Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ласть, смт. Каланчак,
-Кримського каналу, код водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
вул. Українська, 4б
за ЄДРПОУ 01034656
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Будівля вузла зв’язку з будівлями та спорудами Херсонська область,
Управління ПівнічноДержавне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
с. Брилівка, вул. Пер- Кримського каналу, код водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
шотравнева, 58
за ЄДРПОУ 01034656
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
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Продовження додатка 3
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоутри
мувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Херсонська філія Державного підприємства
«Адміністрація морських
портів України», код за
ЄДРПОУ 38728533
Товариство з додатковою
відповідальністю «Херсонське АТП-16563», код
за ЄДРПОУ 3119026

Тепличне господарство

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

Будівля складу цивільної оборони

м. Херсон, Бериславське шосе, 44а

Внутрішньозаводські залізничні колії

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

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

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

ПАТ «Херсонрибгосп», код за ЄДРПОУ
00476790,

Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
Орган управління
переліку об’єктів, що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Міністерство інфра- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
структури України «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Регіональне
відділення Фонду
в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
Регіональне
відділення Фонду
в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
Регіональне
відділення Фонду
в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
Регіональне
відділення Фонду
в Херсонській області, Автономній
Республіці Крим та
м. Севастополі
Державна агентство
лісових ресурсів
України

Будівля контори Ново-Олексіївського лісХерсонська обл., смт. ДП «Скадовське дослідне
ництва Скадовського державного лісоЛазурне, вул. Металісомисливське госпомисливського господарства (реєстровий
лургів, 2
дарство», код за ЄДРПОУ
№00993225.3.АААДГЕ088) у складі: адмінбудівля
00993225
(літ. А, а, а1, а2) площею 116,3 кв. м; сарай (літ.
Б);сарай (літ. В); душ (літ. Г); туалет (літ. Ж);
туалет (літ. Д); гараж (літ. З); водопровід (№ 1,
№ 2); огорожа № 3; хвіртка №4; вимощення 1
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Окреме майно – вбудоване нежитлове прим. Київ, вул. Івана
ДП «Еко», код за ЄДРПОУ Міністерство розміщення громадського призначення загальною Кудрі, 43
32309722
витку економіки,
площею 85,0 кв. м
торгівлі та сільського господарства
України
Частина нежитлових приміщень корпусу № 7
м. Київ, вул. МосковДержавне підприємство Державне космічне
загальною площею 2761,6 кв. м
ська, 8
Завод «Арсенал», код за агентство України
ЄДРПОУ 14310520

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

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

Наказ Фонду від 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)
Частина приміщень виробничих майстерень
м. Київ, вул. МосковДержавне підприємство Державна космічне Наказ Фонду від 13.04.2020 № 648
корпусу 1 першого поверху та підвалу загальною ська, 8
завод «Арсенал», код
агентство України «Про внесення змін до наказу Фонду від
площею 5245,6 кв. м
ЄДРПОУ 14310520
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.,
ДП «Управління справа- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
7896,4 кв. м
м. Луцьк, вул. Набеми Фонду державного
«Про затвердження переліків об’єктів
режна, 4
майна України», код за
малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 39950170
ватизації в 2020 році»
Вбудовано-прибудоване приміщення загальною Волинська обл.,
ДП «Управління справа- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 656,6 кв. м
м. Луцьк, проспект пре- ми Фонду державного
«Про затвердження переліків об’єктів
зидента Грушевськомайна України», код за
малої приватизації, що підлягають приго, 33
ЄДРПОУ 39950170
ватизації в 2020 році»
Будівля готелю «Лісова пісня» загальною площею Волинська обл., м. Ко- ДП «Управління справа- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
5774,7 кв. м
вель, бульвар Лесі
ми Фонду державного
«Про затвердження переліків об’єктів
Українки, 12
майна України», код за
малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 39950170
ватизації в 2020 році»

Додаток 7
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 29.07.2020 № 1269)

ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих,
що передані в оренду, приватизацію яких розпочато в 2018 – 2019 роках
Код за
ЄДРПОУ
01128475
14349640
00692239
14312022

08011078
05813452
20473002
00240106
00693233
00693227
04605711
24433063
24608516
33517806
00193737
00230774
00193683
00152052
24244451
03534268
00700192
13767921

07552205
25077191
14044113

22206676
31782788
14309563
07978157
08457704

31803446

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький
м. Вінниця, вул. Чехова, 7
Державний концерн «Укроборонпром»
авіаційний завод – «ВІАЗ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Літинський
Вінницька обл., смт. Літин, вул. Со- Апарат Фонду
автобусний парк»
сонське шосе, 8-Б
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Тульчинське
Вінницька обл., Тульчинський р-н,
Регіональне відділення Фонду по Він
виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві»
с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 81 ницькій та Хмельницькій областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковом. Вінниця, вул. Ватутіна, 18
Апарат Фонду
дослідний інститут «Гелій»
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Запорізький
м. Запоріжжя, вул. Уральська, 1
Державний концерн «Укроборонпром»
автомобільний ремонтний завод»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Технічний
м. Запоріжжя, вул. Степова, 11
Апарат Фонду
центр ЗАЗАВТОТЕХНІКА»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе кон- м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7
Апарат Фонду
структорське бюро «ЕЛМІС»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «МелітопольЗапорізька обл., м. Мелітополь,
Апарат Фонду
ський завод «ГІДРОМАШ»
вул. Інтеркультурна, 191
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Апостолівське Дніпропетровська обл., АпостолівАпарат Фонду
підприємство по племінній справі у тваринництві»
ський р-н, м. Апостолове, вул. Каманіна, 1
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Софіївське під- Дніпропетровська обл., Софіївський Апарат Фонду
приємство по племінній справі в тваринництві»
р-н, с. Вакулове, вул. 40 років Перемоги, 2
Державне підприємство «Проектний інститут «ДніпродзержинськциДніпропетровська обл.,
Апарат Фонду
вільпроект»
м. Кам’янське, вул. Запорізька, 20а
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро-ВДМ» м. Дніпро, вул. Криворізька,1
Апарат Фонду
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр з серти- м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24 А
Апарат Фонду
фікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Міжрегіональ м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-А Апарат Фонду
ний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб,
балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «УКРЧОРМЕТ- Дніпропетровська обл., м. Кривий
Апарат Фонду
ГЕОЛОГІЯ»
Ріг, вул. Женевська, 4
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Криворізький Дніпропетровська обл., м. Кривий
Апарат Фонду
інститут автоматики»
Ріг, вул. Стєклова, 3
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укрметалур- м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 18
Апарат Фонду
гізотоп»
Єдиний майновий комплекс Державного науково-дослідного інституту м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 16
Апарат Фонду
великогабаритних шин
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетров- м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2
Апарат Фонду
ський орган з сертифікації залізничного транспорту»
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної
м. Дніпро, вул. Лешко-Попеля, 15
Апарат Фонду
механіки Національної академії наук України
Державна підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»
Кіровоградська обл., Олександрій- Регіональне відділення Фонду по Дніпроський р-н, с. Рожеве
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інженерний
Кіровоградська обл., м. СвітлоАпарат Фонду
центр твердих сплавів «СВІТКЕРМЕТ»
водськ, вул. Комсомольська, 34
Регіональне відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Іваном. Івано-Франківськ, вул. Хриплин- Державний концерн «Укроборонпром»
Франківський котельно-зварювальний завод»
ська, 11
Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної швейноЧернівецька обл., Сокирянський р-н, Регіональне відділення Фонду по Іванотрикотажної фабрики
м. Новодністровськ
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства Тернопільське м. Тернопіль, Підволочиське шосе, Апарат Фонду
державне авіційне підприємство «Універсал-Авіа»
аеропорт
Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Розплідник дослідних тварин Національної академії наук України
Київська обл., Васильківський р-н,
Апарат Фонду
смт. Глеваха, вул. Ботанічна, 3
Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного
м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорно- Регіональне відділення Фонду по Київжитлово-побутового підприємства «Житлосервіс»
вола, 261/1
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковом. Черкаси, вул. Одеська, 8
Апарат Фонду
дослідний інститут «АКОРД»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «171 Чернігів- м. Чернігів, вул. Кошового, 1
Державний концерн «Укроборонпром»
ський ремонтний завод»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ніжинський
Чернігівська обл., м. Ніжин,
Державний концерн «Укроборонпром»
ремонтний завод інженерного озброєння»
вул. Прилуцька, 131
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ліктрави»
Львівська обл., Мостиський р-н,
Апарат Фонду
м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 121
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Продовження додатка 7
Код за
Назва об’єкта
ЄДРПОУ
24306494 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівське»

Адреса об’єкта
Львівська обл., Яворівський р-н,
с. Висіч
м. Львів, вул. Золота, 8

Орган управління
Апарат Фонду

00150113 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський
Апарат Фонду
державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних
підприємств» («Львівдіпронафтохім»)
00152402 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дашавський
Львівська обл., Стрийський р-н,
Апарат Фонду
завод композиційних матеріалів»
смт. Дашава
03534423 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський до- м. Львів, вул. Ткацька, 9
Апарат Фонду
слідний завод Національної академії наук України»
00176259 Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного підприєм- Волинська обл., м. Нововолинськ,
Міністерство енергетики України
ства «Волиньвугілля»
вул. Луцька,1
00692386 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волинське
Волинська обл., Луцький р-н, смт.
Апарат Фонду
обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній Рокині, вул. Столбова, 2
справі у тваринництві»
05281529 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волинська
Волинська обл., м. Ковель, вул. Ва- Апарат Фонду
станція луківництва»
тутіна, 69
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
01387828 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Енергомонм. Одеса, вул. Семінарська, 15а
Регіональне відділення Фонду по Одеській
тажний поїзд № 754»
та Миколаївській областях
33171824 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Регіональний Одеська обл., Біляївський р-н,
Регіональне відділення Фонду по Одеській
дослідно-експериментальний комплекс»
с. Паліївка
та Миколаївській областях
13884006 Єдиний майновий комплекс державного підприємства ремонтном. Одеса, вул. Михайлівська, 13
Апарат Фонду
будівельної дільниці «Агрос»
22492239 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Південний
Одеська обл., м. Южне, вул. ІндуРегіональне відділення Фонду по Одеській
державний науково-виробничий центр «Прогрес»
стріальна, 8
та Миколаївській областях
21028008 Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства
м. Одеса, вул. Терешкової, 21
Українська державна будівельна корпора«Нефон»
ція «Укрбуд»
24971375 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК»
Одеська обл., Овідіопольський р-н, Апарат Фонду
смт. Авангард, вул. Базова, 21
20959963 Єдиний майновий комплекс Державної судноплавної компанії «Укртанкер» м. Одеса, вул. Дерибасівська, 4
Апарат Фонду
02471347 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укрпостачпреса» м. Одеса, вул. Артилерійська, 11
Апарат Фонду
00854995 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ПлемрепроМиколаївська обл., Миколаївський
Апарат Фонду
дуктор «Степове»
р-н, с. Степове
05410381 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний за- м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197
Апарат Фонду
вод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії
наук України»
Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
00274660 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Навчальном. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37 Апарат Фонду
виробничі майстерні»
13550630 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціальне
м. Житомир, вул. Пушкінська, 44
Апарат Фонду
конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем моделювання в
енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України»
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
00845921 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чутове»
Полтавська обл., смт. Чутове,
Регіональне відділення Фонду по Полтаввул. Центральна, 12, кімн. 7
ській та Сумській областях
21049938 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
м. Полтава, вул. Сапіго, 1
Апарат Фонду
інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»
02497967 Державне підприємство «Державний проектний інститут містобудуван- м. Полтава, вул. Гоголя, 25
Апарат Фонду
ня «Міськбудпроект» (м. Полтава)
00729646 Єдиний майновий комплекс Державного насінницького сільськогоспо- Сумська обл., Конотопський р-н,
Апарат Фонду
дарського підприємства «Вирівське»
с. Вирівка, вул. Шевченка, 2
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
24341869 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бюро з стан- м. Харків, вул. Халтуріна, 46
Апарат Фонду
дартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті»
14309764 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський
м. Харків, вул. Достоєвського, 3
Державний концерн «Укроборонпром»
завод транспортного устаткування»
00212630 Державне підприємство «Український державний інститут по проекту- м. Харків, просп. Московський, 151 Регіональне відділення Фонду по Харківванню заводів важкого машинобудування»
ській, Донецькій та Луганській областях
08183514 Державне підприємство «Світанок»
Харківська обл., Балаклійський р-н, Апарат Фонду
м. Балаклія, вул. Загородня, 7
22994509 Державне підприємство «Благодатне»
Харківська обл., Зміївський р-н,
Апарат Фонду
с. Благодатне, вул. Жовтнева, 16
23460862 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з сер- м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
Регіональне відділення Фонду по Харківтифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов
ській, Донецькій та Луганській областях
процесу перевезень на залізничному транспорті»
00216875 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Технологічне м. Харків, вул. Велика ПанасівАпарат Фонду
бюро електроапаратури»
ська, 106
14311070 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський
м. Харків, вул. Кривоконівська, 30
Апарат Фонду
науково-дослідний інститут технології машинобудування»
19471771 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з серти- м. Харків, вул. Дарвіна, 20
Апарат Фонду
фікації УКРНДІМЕТ-СЕРТ»
04880311 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціальне
м. Харків, пр. Гагаріна, 1
Апарат Фонду
проектно-технологічне бюро виробничих потужностей»
14072049 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський
м. Харків, пров. Кузнечний, 2
Апарат Фонду
науково-дослідний інтитут комплексної автоматизації»
40336737 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18
Апарат Фонду
науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва» (ДНДІОМШБ)
05794418 Єдиний майновий комплекс спеціалізованого управління з ремонту за- м. Харків, пров. Театральний, 11/13 Апарат Фонду
собів автоматизації і систем управління «Орггазремавтоматика»
Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден»
Донецька обл., м. Маріуполь, пр.
Міністерство інфраструктури України
Луніна, 42
00193766 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Часів-Ярська Донецька обл., м. Часів Яр,
Апарат Фонду
державна геологорозвідувальна партія»
вул. Привокзальна, 23
Єдиний майновий комплекс «Південнодонбаське вантажноДонецька обл., м. Вугледар, ст.
Міністерство енергетики України
транспортне управління»
Вуглесборочна
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
05540184 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Джанкойсько- Херсонська обл., Генічеський р-н,
Апарат Фонду
Сиваський дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні селище Сиваш
ім. О. О. Чуйка Національної академії наук України»
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
23696820 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центральний м. Київ, вул. Фрунзе, 160/20
Державний концерн «Укроборонпром»
науково-дослідний інститут навігації і управління»
24967600 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укроборонм. Київ, Саперно-Слобідський
Державний концерн «Укроборонпром»
ресурси»
проїзд, 3
38488780 Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Український
м. Київ, бул. Лесі Українки, 26
Міністерство регіонального розвитку,
інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва»
будівництва та житлово-комунального
господарства України
16460790 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Проектний
м. Київ, вул. Межигірська, 83
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»
05422987 Єдиний майновий комплекс державного підприємства дорожнього
м. Київ, вул. Михайла Чалого, 3
Апарат Фонду
зв’язку, інформаційного забезпечення та автоматики «Укрдорзв’язок»
30518866 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
м. Київ, вул. Саксаганського, 1
Апарат Фонду
резервний насіннєвий фонд України»
21537419 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Розрахунковий м. Київ, просп. Возз’єднання, 15/17 Регіональне відділення Фонду по м. Києву
центр послуг»
25202325 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр з серти- м. Київ, вул. Тургенєвська, 38
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
фікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій»
30251613 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковом. Київ, вул. Віталія Шимановсько- Регіональне відділення Фонду по м. Києву
технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр»
го, 2/1
36946596 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр будім. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 Апарат Фонду
вельного та енергоефективного інжинірингу»
00244127 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державм. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3
Апарат Фонду
ний сертифікаційний центр синтетичних миючих засобів та виробів
електронної техніки «ЕЛХІМ»
03482347 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Підприємство м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24
Апарат Фонду
із забезпечення нафтопродуктами»
24726003 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковом. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б
Апарат Фонду
технологічний центр паливно-енергетичних ресурсів Національної
академії наук України»
30967359 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр мем. Київ, пров. Лабораторний, 1
Апарат Фонду
неджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук Національної академії наук України»
21551098 Єдиний майновий комплекс державного зовнішньоторговельного ви- м. Київ, вул. Боженка, 11
Апарат Фонду
робничого підприємства «Фірма «ІНПАТ»
24938142 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Науковом. Київ, вул. Боженка, 11
Апарат Фонду
технічний центр забезпечення якості та сертифікації «Сепроз» Національної академії наук України
13675142 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ДИСИТ» Нам. Київ, вул. Генерала Наумова, 15 Апарат Фонду
ціональної академії наук України»
31237982 Єдиний майновий комплекс державного підприємства по відновленню м. Київ, бульв. Академіка ВернадАпарат Фонду
основних засобів «Академвторресурс» НАН України
ського, 34-Б
Апарат Фонду
33323245 Державне підприємство «Вінницький завод «Кристал»
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21
Апарат Фонду
31091889 Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях»
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Героїв Апарат Фонду
Сталінграду, 36
01125614 Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське паром. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1
Міністерство інфраструктури України
плавство»
00852909 Державне підприємство «Іскра»
Харківська обл., Зміївський р-н,
Апарат Фонду
с. Велика Гомільша
32444638 Державне підприємство «Завод «Радіореле»
м. Харків, просп. Гагаріна, 181
Апарат Фонду
00953042 Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» Харківська обл., Чугуївський р-н,
Апарат Фонду
смт. Новопокровка,
вул. ім. В. Вєсіча,1
20077743 Державне підприємство «Укрекоресурси»
м. Київ, вул. Лобачевського, 23в
Апарат Фонду

№ 36 (1316)

Продовження додатка 7
Код за
Назва об’єкта
ЄДРПОУ
14312789 Державне підприємство «Електронмаш»
05516406 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський
науково-дослідний і проектний інститут «ЛьвівбудмНДІпроект»
35829997 Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція
«Стратегія регіонального розвитку»
00203625 Запорізьке державне підприємство «Кремнійполімер»
35411469 Державне підприємство «Український карантинний розсадник»
32495626 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпровський
електровозобудівний завод»
13435260 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний проектний інститут по проектуванню підприємств гумової промисловості»
16287311 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський
державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної
промисловості»
05785017 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський
державний ювелірний завод»
00191951 Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК»
05405575 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський
електромеханічний завод»
13884845 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський
науково-дослідний інститут телевізійної техніки»
00224892 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів»
00237630 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут»
19363188 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут
машин і систем»
01180568 Єдиний майновий комплекс Чорноморського головного морського
агентства «Інфлот»
01131589 Єдиний майновий комплекс Українського державного проектно-техно
логічного науково-дослідного інституту цивільної авіації «Украеропроект»
01130696 Єдиний майновий комплекс Державної авіаційної компанії «Херсон-Авіа»
01125703 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Скадовський
морський торговельний порт»
21536845 Єдиний майновий комплекс Українського державного підприємства
по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів
«Укрінтеравтосервіс»
01125206 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Морський
торговельний порт Усть-Дунайськ»
30324911 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровськавтотранссервіс»
01125637 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ЧорноморськоАзовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укрспецоблад
нання»
02968154 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Житомирторф»
02968177
02968193
02968208
02968875
02968220
00426302
02968160
00130044
19480600
00132842
30168850
00113968
0114092

04653207
13691187
16284318
14274051
31223828
23510933
20774790
24908201
23369086
20538693
20950040
22560691
20405673
21224850
30175035
22825669
21324155
21750544
13417687
21727350
38015558
22607725
22800764
23246991
23182908
20635031
40872122
31108394

14110643
05828703
30540350
22101227

Адреса об’єкта
м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4
м. Львів, вул. Тернопільська, 10

Орган управління
Апарат Фонду
Апарат Фонду

м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 Апарат Фонду
м. Запоріжжя, вул. Теплична, 7
Апарат Фонду
Київська обл., Києво-Святошинський Міністерство регіонального розвитку,
р-н, с. Мила, вул. Комарова, 2-В
будівництва та житлово-комунального
господарства України
м. Дніпро, вул. Орбітальна, 13
Апарат Фонду
м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 16
м. Київ, вул. Щекавицька, 7

Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
Апарат Фонду

м. Львів, вул. Академіка
Апарат Фонду
Підстригача, 2
м. Дніпро, площа Героїв Майдану, 1 Апарат Фонду
м. Харків, пр. Московський, 199

Апарат Фонду

м. Одеса, вул. Мечникова, 132

Апарат Фонду

м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 41
м. Одеса, вул. І. Франка, 55

Апарат Фонду

м. Харків, вул. Котлова, 29

Апарат Фонду

м. Одеса, Митна площа, 1

Апарат Фонду

м. Київ, просп. Перемоги, 14

Апарат Фонду

м. Херсон, Аеропорт ЦА
м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 2

Міністерство інфраструктури України
Апарат Фонду

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

Міністерство інфраструктури України

Апарат Фонду

Одеська обл., м. Вилкове, вул. При- Апарат Фонду
дунайська, 2
м. Дніпро, вул. Жуковського, 23
Апарат Фонду

м. Іллічівськ, смт. Олександрівка,
вул. Судноремонтна, 35
м. Чорноморськ, с. Малодолинське,
вул. Лиманська, 1
м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київторф»
м. Київ, вул. Промислова, 10
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівнеторф»
Рівненська обл., Дубенський р-н,
смт. Смига, вул. Миру,1
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сумиторф»
Сумська обл., Конотопський р-н,
с. Заводське, вул. Заводська, 81-А
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Поділляторф» Тернопільська обл., Шумський р-н,
с. Кути
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чернігівторф» м. Чернігів, вул. Громадська, 35-А
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волиньторф» Волинська обл., Маневицький р-н,
с. Прилісне, вул. Сойне,15
Єдиний майновий комплекс державного підприємства КоростишівЖитомирська обл., м. Коростишів,
ський завод «Реммашторф»
вул. 19-та Буддільниця
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівське
м. Львів, вул. Наукова, 5
конструкторське бюро»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства зовнішньоеко- м. Київ, вул. Кирилівська, 85
номічної діяльності «Укрінтеренерго»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства з комплектної м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8
поставки устаткування «Укренергокомплект»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Смоли»
Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське, просп. Аношкіна, 179
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський
м. Київ, просп. Перемоги, 4
інститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект»
Єдиний майновий комплекс державного проектно-вишукувальний та м. Харків, Набережна Гімназійна, 2
науково-дослідний інститут «Укренергомережпроект»
Єдиний майновий комплекс промислового залізничного транспорту
Донецька обл., м. Мирноград,
ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»
вул. Соборна, 51
Єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого автотранм. Київ, вул. Туманяна, 15
спортного підприємства Державного комітету телебачення і радіомовлення України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства Державне
м. Київ, вул. Дегтярівська, 36
науково-виробниче підприємство «Термохолод»
Єдиний майновий комплекс державного виробничого підприємства «Скіф» м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
Єдиний майновий комплекс державного підприємства Центр обслуго- м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3
вування наукової та інженерної праці
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Криворізький м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальекспертно-технічний центр Держпраці»
ського, 1К
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський
м. Київ, вул. Ливарська, 1-А
експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Західний
м. Львів, вул. Богдана Хмельницьекспертно-технічний центр Держпраці»
кого, 233-А
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Запорізький
м. Запоріжжя, Північне шосе, 25
експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Придніпров- м. Дніпро, вул. Казакова, 3
ський експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Карпатський м. Івано-Франківськ, вул. Максиекспертно-технічний центр Держпраці»
мовича, 15
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чорноморм. Одеса, вул. Тираспольська, 12
ський експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівненський
м. Рівне, вул. Лермонтова, 7
експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Житомирський м. Житомир, майдан Путятинський,
експертно-технічний центр Держпраці»
2, оф. 521, 522
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Східний
м. Харків, вул. Чернишевська, 72
експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сумський
м. Суми, вул. Косівщинська, 18
експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чернігівський м. Чернігів, вул. Красносільськоекспертно-технічний центр Держпраці»
го, 89
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Подільський
м. Хмельницький, вул. І. Франка, 2
експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волинський
м. Луцьк, вул. Кравчука, 22в
експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр серм. Дніпро, вул. Ленінградська, 68,
тифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комп- корп. 9
лексу Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький
м. Вінниця, пров. Цегельний, 12
експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Закарпатський м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13
експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Тернопільм. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7
ський експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Черкаський
м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23-А
експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чернівецький м. Чернівці, вул. Зелена, 3
експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Донецький
Донецька обл., м. Мирноград,
експертно-технічний центр Держпраці»
вул. Коржова, 16
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградм. Кропивницький, вул. Дворцова, 24
ський експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Полтавський м. Полтава, вул. Харківське шосе, 5
експертно-технічний центр Держпраці»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інформаціно- м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6 (юрианалітичне агентство»
дична адреса);м. Київ, вул. Шота
Руставелі, 3 (фактичне місцезнахо
дження підприємства)
Єдиний майновий комплекс Червонооскільського державного вироб- Харківська обл., Борівський р-н,
ничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства
с. Піски-Радьківські, пров. Шосейний, 6
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «БілоцерківКиївська обл., м. Біла Церква,
ський завод «Еталон»
вул. Сухоярська, 16
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр анкер- м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-А
ного кріплення»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковом. Ужгород, вул. Університецька, 21
дослідний центр екологічного маркетингу та інжинірингу Національної
академії наук України»

Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Міністерство енергетики України
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Міністерство енергетики України
Апарат Фонду
Київська міська державна адміністрація
Київська міська державна адміністрація
Київська міська державна адміністрація
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Державна служба України з питань праці
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Державна служба України з питань праці
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду

Апарат Фонду
Апарат Фонду
Національна академія наук України
Національна академія наук України
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14

відомості
приватизації

Продовження додатка 7
Код за
Назва об’єкта
ЄДРПОУ
32922110 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науководослідний центр проблем надрокористування «ГЕОРЕСУРС»
31566521 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковотехнологічний центр «ПАТОН-ВІРМЕНІЯ» Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона НАН України
31904368 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
науково-технологічний центр «Новітні матеріали і технології порошкової металургії» Інституту проблем матеріалознавства
ім. І. М. Францевича Національної академії наук України»
19026309 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковотехнічний центр «ПЛАЗМОТРОН» Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона Національної академії наук України»
22963331 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Науковоінженерний центр «ПАТОН-АЗОВМАШ» Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона Національної академії наук України
25293090 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Госпрозрахунковий науково-технологічний центр газотермічних покрить «ДЕЛЬТА»
32156276 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Наукововиробничий центр «ЕЛЕКТРОТЕРМІЯ» Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона Національної академії наук України»
14287896 Єдиний майновий комплекс малого виробничо-впроваджувального
підприємства «МЕКОЛ»
32303097 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-інже
нерний центр матеріалів для зварювання і наплавлення Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України»
14283622 Єдиний майновий комплекс малого державного підприємства «Інспекція та діагностика промислових споруд»
32709630 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-техніч
ний центр імунобіотехнології» НТК «Інститут монокристалів» НАН України»
14215773 Єдиний майновий комплекс малого науково-виробничого об’єднання
«Домен»
13694814 Єдиний майновий комплекс державного малого підприємства
«Інструментально-магнітні композити»
16463104 Науково-інженерний центр дослідження та виробництва зварних конструкцій Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної
академії наук України
05447496 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дослідне
конструкторсько-технологічне бюро з інтенсифікації тепломасообмінних процесів Інституту технічної теплофізики НАН України
35316308 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-вироб
ничий центр «Біодизель» Інституту технічної теплофізики НАН України»
04591251 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Комплексний
інноваційний центр Інституту проблем машинобудування Національної
академії наук України»
05540178 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дослідний
завод Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний
інститут» НАН України
16300365 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ЕКОІНФОРМ»
13696823 Єдиний майновий комплекс малого науково-виробничого підприємства «ВІДРОДЖЕННЯ»
13898592 Державне підприємство Мале державне підприємство «Інеко»
19016204 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-дос
лідний медико-інженерний центр немедикаментозного оздоровлення,
реабілітації та терапії «НОРТ» при Інституті експериментальної патології, онкології, радіобіології ім. Р. Е. Кавецького НАН України»
14057736 Єдиний майновий комплекс малого державного підприємства «Інститут проблем управління Національної академії наук України»
36377031 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-екс
пертний центр лікарських засобів, створених на основі нанотехнологій,
НАН України»

Адреса об’єкта

Орган управління

м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б

Національна академія наук України

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

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Академіка Кржижанівського, 3

Апарат Фонду

м. Київ, вул. Ежена Потьє, 9-А

Апарат Фонду

м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія наук України

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

Національна академія наук України

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

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Світлицького, 35

Національна академія наук України

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

Національна академія наук України

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

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 2

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 2
м. Харків, вул. Пожарського, 2/10

Національна академія наук України

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

Апарат Фонду

м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 34-А
м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 34
м. Одеса, вул. Пушкінська, 37
м. Київ, вул. Васильківська, 45

Національна академія наук України

м. Харків, майдан Фейєрбаха, 10

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Горького, 68

Національна академія наук України

Національна академія наук України

Апарат Фонду

Національна академія наук України

Національна академія наук України

Національна академія наук України
Національна академія наук України
Апарат Фонду

Додаток 10
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 29.07.2020 № 1269)

ПЕРЕЛІК
об’єктів соціально-культурного призначення,
приватизацію яких розпочато в 2018 – 2019 роках
Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Їдальня
м. Дніпро, острів Файнберга, 11
Філія «Дніпропетровський річковий Регіональне відділення Фонду по Дніпро
порт» ПАТ СК «Укррічфлот», код за петровській, Запорізькій та Кіровоград
ЄДРПОУ 24986218
ській областях
База відпочинку «Сосновий бор»
Дніпропетровська обл., Новомос- ПАТ «Дніпропетровський трубний
Регіональне відділення Фонду по Дніпро
ковський р-н, с. Орлівщина, пров. завод», код за ЄДРПОУ 05393122
петровській, Запорізькій та Кіровоград
Лісний, 8
ській областях
Дитяча дача «Сосенка»
Дніпропетровська обл., Новомос- ПАТ «Дніпропетровський трубний
Регіональне відділення Фонду по Дніпро
ковський р-н, с. Орлівщина, пров. завод», код за ЄДРПОУ 05393122
петровській, Запорізькій та Кіровоград
Лісний, 8а
ській областях
Санаторій-профілакторій
Дніпропетровська обл., Криворізь- ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по Дніпро
кий р-н, с. Кудашево
збагачувальний комбінат», код за
петровській, Запорізькій та Кіровоград
ЄДРПОУ 00191000
ській областях
Шаховий клуб
Дніпропетровська обл., м. Кривий ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по Дніпро
Ріг, площа Гірницької Слави, 4
збагачувальний комбінат», код за
петровській, Запорізькій та Кіровоград
ЄДРПОУ 00191000
ській областях
Сірководнева лікувальня літ. А-2 з підвалом
м. Дніпро, просп. Свободи, 2а
ПрАТ «Дніпровський металургійний Регіональне відділення Фонду по Дніпро
загальною площею 1269,8 кв. м, сходами літ.
завод», код за ЄДРПОУ 05393056
петровській, Запорізькій та Кіровоград
а, входом в підвал літ. а’, кисневою літ. Б,
ській областях
ґанком літ. б, огорожею № 1,2,8,9, підпірними
стінками № 3,5,6, сходами № 4, мостінням літ.
І загальною площею 153,0 кв. м
Дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий)
Дніпропетровська обл., м. Кривий ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по Дніпро
Ріг, просп. Південний, 9
збагачувальний комбінат», код за
петровській, Запорізькій та Кіровоград
ЄДРПОУ 00191000
ській областях
Клуб школяра
Дніпропетровська обл., м. Павло- ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», код Міністерство енергетики та вугільної проград, вул. Можайського, 8Б
за ЄДРПОУ 00178353
мисловості України
Їдальня № 7 (у складі: будівля їдальні № 7 літ. Дніпропетровська обл., м. Кривий АТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по Дніпро
А-1 з прибудовою літ. а-1 загальною площею Ріг, вул. Переяславська, 24а
збагачувальний комбінат», код за
петровській, Запорізькій та Кіровоград
464,9 кв. м та ґанками літ. а, а1, а2; сараї літ.
ЄДРПОУ 00191000
ській областях
Б, В; погріб літ. Г) з майном у кількості 6 одиниць (інв. №№ 4212950, 4212952; 4212953,
4213457, 4213508, 4213527)
Їдальня № 11 з майном у кількості 4 одиниці
Дніпропетровська обл., м. Кривий ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по Дніпро
Ріг, проммайданчик ПАТ «Південний збагачувальний комбінат», код за
петровській, Запорізькій та Кіровоград
гірничо-збагачувальний комбінат»
ЄДРПОУ 00191000
ській областях
Їдальня № 14 з майном у кількості 1 одиниці
Дніпропетровська обл., м. Кривий ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по Дніпро
Ріг, вул. Широківське шоссе, 166 Б збагачувальний комбінат», код за
петровській, Запорізькій та Кіровоград
ЄДРПОУ 00191000
ській областях
Їдальня № 23 на 200 посадочних місць з май- Дніпропетровська обл., м. КриПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по Дніпро
ном у кількості 16 одиниць
вий Ріг
збагачувальний комбінат», код за
петровській, Запорізькій та Кіровоград
ЄДРПОУ 00191000
ській областях
База відпочинку «Біла акація»
Кіровоградська обл., Петрівський ДП «УкрНДПРІ промтехнології», код Міністерство енергетики та вугільної прор-н, с. Іскрівка, вул. Соколівза ЄДРПОУ 14310483
мисловості України
ська, 15
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Продовження додатка 10
Назва балансоутримувача
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ
Адреса об’єкта
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Комплекс будівель і споруд бази відпочинку у
Волинська обл., Старовижівський Національний банк України, код за Національний банк України
складі: спальний корпус № 1 загальною площею р-н, с. Буцинь, Пісочне урочище,76 ЄДРПОУ 00032106
52,7 кв. м; спальний корпус № 2 загальною
площею 50,5 кв. м; спальний корпус № 3 загальною площею 52,5 кв. м; спальний корпус
№ 4 -модуль загальною площею 252,7 кв. м;
адміністративно-побутовий корпус № 5 загальною площею 294,1 кв. м; гараж-прохідна
загальною площею 104,9 кв. м; господарське
приміщення № 6 загальною площею 51,5 кв. м;
артезіанська свердловина з насосною станцією
№ 8 загальною площею 4,8 кв. м; водонапірна
башня № 9 загальною площею 1,8 кв. м; овочесховище № 10 загальною площею 29,9 кв. м;
вбиральня № 11 загальною площею 7,2 кв. м
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Побутовий комплекс
Одеська обл., м. Рені, вул. 28
ПАТ «Одеснафтопродукт», код за
Регіональне відділення Фонду по ОдесьЧервня, 282а
ЄДРПОУ 03482749
кій та Миколаївській областях
Медпункт
Одеська обл., м. БілгородПАТ «Завод «Тіра», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по ОдесьДністровський, ул. Кишинівська, 32 14309050
кій та Миколаївській областях
Санаторій-профілакторій «Портовик», який
Южненська філія державного
Міністерство інфраструктури України
складається з:
підприємства «Адміністрація
морських
портів
України»
комплексу загальною площею 4301, 4 кв. м;
Одеська обл., м. Южне, вул. При(Адміністрація морського порту
морська, 1
«Южний»), код за ЄДРПОУ
спортивного комплексу
Одеська обл., м. Южне, вул. Іва38728549
нова, 1
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Єдиний майновий комплекс державном. Полтава, пров. Носова Віктора, 2
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
го підприємства «Полтавський державний
та сільського господарства України
навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу», код за ЄДРПОУ 24567102
Cпальний корпус № 2 в дитячому оздоровчому Полтавська обл., Кременчуцький
АТ «Полтаваобленерго», код за
Регіональне відділення Фонду по Полтавтаборі «Енергетик»
р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20А
ЄДРПОУ 00131819
ській та Сумській областях
Cпальний корпус № 6 в дитячому оздоровчому Полтавська обл., Кременчуцький
АТ «Полтаваобленерго», код за
Регіональне відділення Фонду по Полтавтаборі «Енергетик»
р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20Б
ЄДРПОУ 00131819
ській та Сумській областях
Їдальня
Полтавська обл., Шишацький р-н, ТОВ «Агропромислове об’єднання Регіональне відділення Фонду по Полтавс. Яреськи, вул. Новаторів, 24
«Цукровик Полтавщини», код за
ській та Сумській областях
ЄДРПОУ 30811110
Дитячий оздоровчий табір
Сумська обл., Шосткинський р-н, ПрАТ «Шосткинський завод хіміч- Регіональне відділення Фонду по Полтавс/р Собицька, «Малий бір» урочи- них реактивів», код за ЄДРПОУ
ській та Сумській областях
ще, квартал № 2 (б/н)
05761264
База відпочинку
Сумська обл., Шосткинський р-н, ПрАТ «Шосткинський завод хіміч- Регіональне відділення Фонду по Полтавс/р Собицька, «Малий бір» урочи- них реактивів», код за ЄДРПОУ
ській та Сумській областях
ще, квартал № 2 (б/н)
05761264
Будинок культури № 1
Сумська обл., Охтирський район,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Полтавс. Стара Іванівка, вул. Решітька, 3а
ській та Сумській областях
Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Їдальня
Житомирська обл., Олевський
СТОВ «Радовель», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по Рівненр-н, с. Радовель, вул. Миколи
05418780
ській та Житомирській областях
Хоречка, 21
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Лазне – пральний комбінат
Харківська обл., Краснокутський
ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код Регіональне відділення Фонду по Харківр-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5 за ЄДРПОУ 00412406
ській, Донецькій та Луганській областях
Їдальня з обладнанням
Харківська обл., м. Вовчанськ,
ПрАТ «Вовчанська взуттєва фабри- Регіональне відділення Фонду по Харківвул. Орлова, 73
ка», код за ЄДРПОУ 00308324
ській, Донецькій та Луганській областях
Лазня
Харківська обл., Балаклійський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківсмт. Савинці, вул. Шкільна, 2
ській, Донецькій та Луганській областях
Лазня загальною площею 132,3 кв. м
Харківська обл., Шевченківський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківр-н, с. Старовірівка, вул. 40 років
ській, Донецькій та Луганській областях
Перемоги, 226 А
Лазня
Харківська обл., Краснокутський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківр-н, смт. Костянтинівка, вул. Одноській, Донецькій та Луганській областях
ребрівська (колишня Чапаєва), 67
Будинок культури
Харківська обл., Харківський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківселище Травневе, вул. Фабричській, Донецькій та Луганській областях
на, 12а
Нежитлові приміщення №№ 1-12 (приміщення Харківська обл., Куп’янський р-н, с/
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківїдальні з обладнанням) в літ. «Г» загальною
рада Курилівська
ській, Донецькій та Луганській областях
площею 181,4 кв. м
Нежитлова будівля (спортивний корпус) літ.
м. Харків, вул. Немишлянська, 56-а
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харків«А-3» загальною площею 4049,1 кв. м
ській, Донецькій та Луганській областях
Пансіонат «Блакитні озера»
Донецька обл., м. Лиман, с. Щуро- ВАТ «Точмаш», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Харківве, вул. Соборна, 20/1
14300579
ській, Донецькій та Луганській областях
Єдиний майновий комплекс дитячого оздоров- Донецька обл., м. Святогірськ,
Підприємство «Владислава» ВсеРегіональне відділення Фонду по Харківчого табору «Голубок»
вул. Івана Мазепи, 29
української організації інвалідів
ській, Донецькій та Луганській областях
«Союз організацій інвалідів України», код за ЄДРПОУ 31083925
Дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег»
Донецька обл., Мангушський р-н, ВАТ «Точмаш», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Харківсмт Ялта, вул. Курортна, 17
14300579
ській, Донецькій та Луганській областях
Дитячий оздоровчий табір «Лазурний»
Донецька область, Мангушський
Державне комерційне торгове
Регіональне відділення Фонду по Харківр-н, с. Юр’ївка, вул. Набережна, 74 підприємство «Комбінат шкільноській, Донецькій та Луганській областях
го харчування», код за ЄДРПОУ
20314278 – зберігач
Клуб
Донецька область, Нікольський р-н, ПрАТ «Племінний завод «Малинів- Регіональне відділення Фонду по Харківс. Малинівка, вул. Центральна, 4а ка», код за ЄДРПОУ 00483501
ській, Донецькій та Луганській областях
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Недіючий літній кінотеатр «Текстильник»
м. Херсон, селище Текстильне,
ВАТ «Херсонський бавовняний ком- Регіональне відділення Фонду в Херсонвул. 1-ша Текстильна, 1-а
бінат», код за ЄДРПОУ 00306710
ській області, Автономній Республіці Крим
та м. Севастополі
Будівля профілакторію
м. Херсон, вул. Перекопська, 169 ВАТ «Херсонський консервний ком- Регіональне відділення Фонду в Херсонбінат», код за ЄДРПОУ 05529567 – ській області, Автономній Республіці Крим
припинено
та м. Севастополі
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Нежилий будинок – сауна (літера «В») загаль- м. Київ, вул. Білецького АкадеФілія «Холодокомбінат № 4» ПП
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
ною площею 51,70 кв. м
міка, 34
«Рось», код за ЄДРПОУ 33370274
Будинок культури загальною площею
м. Київ, вул. Олекси Тихого, 82
ДП «Виробниче об’єднання «Київп- Державне космічне агентство України
960,8 кв. м
(літ. А)
рилад», код за ЄДРПОУ 14309669

Додаток 12
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 29.07.2020 № 1269)

ПЕРЕЛІК
інших об’єктів, що підлягають приватизації в 2020 році
Код за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підпри- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
ємства «Трансмаш»
вул. Коломойцівська, 25

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
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: захисні споруди цивільного захисту (облікові номери: № 13691, 13679, 13702)
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Флобера, 1а; вул. Гоголя, 6а (сел. Степове); вул. Рудна, 47/49.
Балансоутримувач: ПрАТ «Інгулецький ГЗК».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, нанесених державі за незбереження державного майна.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ПрАТ «Інгулецький ГЗК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 01.07.2020.

12 серпня 2020 року

Адреса об’єкта

Орган управління

Апарат Фонду

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені державі (за подібністю об’єкта пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення, псування –
захисні споруди цивільного захисту).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
4,95 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове
приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною площею
1 712,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а.
Бал анс оу тр имувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
5,130 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова будівля літ. А загальною площею 387,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 15.

Апарат Фонду

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 02360576.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
3,9 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою;
інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні
бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, зі змінами, вне-
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відомості
приватизації

сеними наказами Фонду державного майна України 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 у календарних днях.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна,
6, кімн. 10, до 20 серпня 2020 р. (включно).
 Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 27.08.2020
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.

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

 Найменування об’єкта оцінки: нерухоме майно, що належить до
державної власності, – нежитлові приміщення площею 530,0 м2 на
4-му та 3-му поверхах будівлі, що перебуває на балансі Житомирського філіалу державного підприємства «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для продовження дії договору оренди.
Кількість об’єктів – 1 об’єкт нерухомого майна загальною площею
530,0 м2.
Дата оцінки: 31.07.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з оцінки –
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській
та Житомирській областях.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця – 2000,00 грн.
Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, зокрема, порівняльної площі та за функціональним призначенням.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду
державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності –
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі 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.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо

ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які
сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3 –
5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: м. Житомир,
вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління забезпечення реалізації
повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях за
чотири календарні дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити найменування об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає конкурсну документацію.
 Конкурс відбудеться через 7 календарних днів з дня опублі
кування цієї інформації об 11.00 в Управлінні забезпечення
реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Рівненській та
Житомирській областях за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера,
20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
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 29.04.2020

Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право
проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні з умовами – об’єкта незавершеного будівництва – лабораторно-експериментального корпусу, за
адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8 – ТОВ «СТОУН БРІДЖ». Вартість
робіт – 12200,00 грн, строк виконання робіт – 10 календарних днів.
Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право
проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом продажу на аукціоні з умовами – об’єкта незавершеного будівництва – господарчого блоку з градирнею, за адресою:
м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 42 – ТОВ «Фінансова будівельна
компанія «ФІСКО». Вартість робіт – 12300,00 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 продажу на аукціоні – нежилого будинку – сауни (літера «В») загальною площею 51,7 м2, що перебуває на балансі філії
«Холодокомбінат № 4» ПП «Рось» (зберігач), за адресою: м. Київ, вул. Білецького Академіка, 34 – ТОВ «Фінансова будівельна компанія «ФІСКО».
Вартість робіт – 5800,00 грн, строк виконання робіт – 2 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 08.05.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко С. М. щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення
технічного поверху площею 9,0 м2 12-поверхової адміністративної будівлі
(літ. А), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Він
ницькій області, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, з
метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1980 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Петричко Л. В. щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: на 1-му поверсі – 3,0 м2 (част. № 14 – 2,0 м2, част. № 26 – 1,0 м2), на 2-му поверсі –
52,8 м2 (част. № 28 – 2,0 м2, № 34 – 10,9 м2, № 35 – 10,9 м2, № 37 – 23,7 м2,
част. № 40 – 5,3 м2) загальною площею 55,8 м2 двоповерхової будівлі, А,
що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій
області, за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, пров.
Некрасова, 6, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк
надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання послуг з
оцінки – 2350 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення площею 16,8 м2 будівлі виробничо-господарського призначення,
зайнятого органами управління (літ. Д), що перебуває на балансі Подільської митниці Держмитслужби, за адресою: Вінницька обл., м. МогилівПодільський, пл. Соборна, 7, з метою продовження строку дії договору
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 2650 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області 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’єкта державної власності, проведеного 14.05.2020

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору
оренди – підвальних приміщень загальною площею 44,2 м2 в адміністративній будівлі, що обліковується на балансі Регіонального офіса водних
ресурсів у Хмельницькій області, за адресою: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький, визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання послуг
з оцінки – 1290,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 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 14.05.2020

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
234,35 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57.
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 Ткаченко О. В.
Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
199,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57.
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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 Ткаченко О. В.
Конкурс не відбувся.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – комплекс будівель загальною площею 158,8 м2 у складі: адмінбудинок, А; прибудова, а;
гараж, Б; сарай, Р; погріб, Л за адресою: Кіровоградська обл., Долинський
р-н, с. Олександрівка, вул. Добрянська, 2а, що перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини.
Балансоутримувач: Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Долинський
р-н, с. Олександрівка, вул. Добрянська, 2а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його продажу на аукціоні.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на станом на
31.12.2019: адмінбудинок, А: залишкова вартість – 0,00 грн; прибудова,
а: залишкова вартість – 0,00 грн; гараж, Б: залишкова вартість – 0,00 грн;
сарай, Р: залишкова вартість – 8864,00 грн; погріб, Л: залишкова вартість – 0,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,3094.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Кіровоградська обл.,
Долинський р-н, с. Олександрівка, вул. Добрянська, 2а.
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 земельною ділянкою.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності)
інформація відсутня.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 3990,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 10.
4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – комплекс будівель загальною площею 198,9 м2 у складі: адмінбудинок, А; гараж-сарай,
Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1; ворота
№ 2, за адресою: Кіровоградська обл., Долинський р-н, м. Долинська,
вул. Восьмого березня, 131, що перебуває на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини.
Балансоутримувач: Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Долинська,
вул. Восьмого березня, 131.
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.: 8 об’єктів.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2019 – адмінбудинок, А: залишкова вартість – 0,00 грн; гараж-сарай, Б: залишкова
вартість – 0,00 грн; ізолятор, В: залишкова вартість – 0,00 грн; погріб, Д:
залишкова вартість – 0,00 грн; вбиральня, Г: залишкова вартість – 0,00 грн;
колодязь, К: залишкова вартість – 0,00 грн; огорожа, № 1: залишкова вартість – 0,00 грн; ворота, № 2: залишкова вартість – 0,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,2598.
Місце розташування земельної ділянки: м. Долинська, вул. Восьмого
березня, 131.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови.
Правовий режим земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ПП «МКЦ «Паритет».
Вартість послуг – 4480,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 10.
5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – комплекс будівель загальною площею 82,6 м2 у складі: ветлікарня, А; прибудова, а;
сарай, Б; погріб, б; паркан № 1; замощення, 1 за адресою: Долинський
р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7, що перебувають на балансі Долинської
районної державної лікарні ветеринарної медицини.
Балансоутримувач: Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Долинський
р-н, с. Гурівка, вул. Центральна, 7.
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.: 6 об’єктів.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2019:
ветлікарня, А: залишкова вартість – 0,00 грн; прибудова, а: залишкова
вартість – 0,00 грн; сарай, Б: залишкова вартість – 0,00 грн; погріб, б: залишкова вартість – 879,00 грн; паркан, № 1: залишкова вартість – 0,00 грн;
замощення: залишкова вартість – 2327,00 грн.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,0901.
Місце розташування земельної ділянки: Долинський р-н, с. Гурівка,
вул. Центральна, 7.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування
земельною ділянкою.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Таран О. А.
Вартість послуг – 4400,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 7.
6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – комплекс будівель загальною площею 129,2 м2 у складі: адмінбудинок, А; прибудова,
а; гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В; вбиральня, Г; колодязь, К;
огорожа № 1, за адресою: Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова,
7, що перебувають на балансі Долинської районної державної лікарні ветеринарної медицини.
Балансоутримувач: Долинська районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Долинський
р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7.
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.: 8 об’єктів.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 31.12.2019: адмінбудинок, А: залишкова вартість – 0,00 грн; прибудова, а: залишкова вартість – 0,00 грн; гараж-сарай, Б: залишкова вартість – 0,00 грн; прибудова,
б: залишкова вартість – 0,00 грн; сарай, В: залишкова вартість – 0,00 грн;
вбиральня, Г: залишкова вартість – 0,00 грн; колодязь, К: залишкова вартість – 0,00 грн; огорожа, № 1: залишкова вартість – 0,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Площа земельної ділянки, га: 0,1468.
Місце розташування земельної ділянки: Долинський р-н, с. Варварівка, вул. Садова, 7.
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування
земельною ділянкою.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та споруд.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
4,50 тис. грн.
Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 3990,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 10.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Хмельницькій області 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’єкта державної власності, проведеного 07.05.2020

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору
оренди – частини технічного поверху площею 8,0 м2 та одне антено-місце
на даху адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Донецького
національного університету ім. Василя Стуса та розташована за адресою:
вул. Свободи, 36, м. Хмельницький, визнано ТОВ «Поділля – Експерт».
Вартість надання послуг з оцінки – 2100,00 грн (без урахування ПДВ),
строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.

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 29.04.2020
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Найменування/ ПІБ Вартість Строк
суб’єкта оціночної виконан- виконандіяльності – пере- ня ро- ня робіт
можця конкурсу
біт, грн
(дні)
ФОП Тарнополь3100
4
ський Анатолій
Пилипович

1 Частина приміщень загальною площею 114,1 м2
на першому поверсі старого навчального корпусу,
що обліковується на балансі Богородчанського професійного будівельного ліцею, за адресою: ІваноФранківська обл., смт Богородчани, вул. Шевченка,
59. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
2 Частина приміщень загальною площею 38,5 м2 на
ТзОВ «ЕКА-Захід»
другому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на
балансі Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Степана Бандери, 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для продовження договору
оренди

12 серпня 2020 року

1900

3

16

відомості

№ 36 (1316), 12 серпня 2020 року

приватизації

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 приватизації, від 07.05.2020

5300

ПП «САНТ-2000»

ПП «САНТ-2000»

5
5200

1 Адміністративна будівля загальною площею 297,9 м2 за адресою: Київська область, Володарський район, смт Володарка,
вул. Миру, 7, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській області (код за ЄДРПОУ 02360731)
2 Нежитлові будівлі і споруди у складі: адмінбудинок під літерою
«А» загальною площею 92,1 м2; сарай під літерою «Б» загальною
площею 61,7 м2; вбиральня зальною площею 5,0 м2 за адресою:
Київська область, Іванківський район, смт Іванків, вул. Поліська,
20, що перебувають на балансі Головного управління статистики
у Київській області (код за ЄДРПОУ 02360731)
3 Нежитлова будівля загальною площе 262,3 м2 за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 1, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Київській області
(код за ЄДРПОУ 02360731)
4 Нежитлова будівля загальною площе 275,8 м2 за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 32, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Київській
області (код за ЄДРПОУ 02360731)

Строк
виконання
робіт
(день)
5

ТОВ «ІВ Груп»

5
4600

Назва об’єктів

Вартість

Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності

ТОВ «ІВ Груп»

5
4600

№
з/п

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 07.05.2020

5

2

4

1 Збитки, що призвели до завдання майнової шкоди державі
ПП «Зорі України»
внаслідок установлення факту розкрадання, знищення, псування об’єктів державної власності, які входять до складу
залізничної колії, балансоутримувачем якої є ПАТ «Саливонківський цуковий завод», а саме: виставочних залізничних
колій біля ст. Устинівка, в тому числі: колія № 15 (перезавантажувальна) 94,9 м; частина колії № 18 (приймальновідправляюча) 221,43 м; залізничних колій на території
цукрового заводу, в тому числі: колія № 11 (безтарний цукор)
122 м; колія № 12 (розвантажувальна) – 389,3 м; колія № 13
(виставочна) 265,4 м; стрілочних переводів 11, 14, 15, 25, 27,
29, 37, 39; напіввагону 1501633 (інв. № 1160); напіввагону
1601633 – 6661 (інв. № 1161); крану КДВ-163 (інв. № 2253)

Строк
виконання робіт
(день)
7

1. Державна частка в НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ, що становить
24,0517 % від статутного капіталу товариства, за адресою: пров. Губицький, 1, м. Борислав, Львівська обл., 82300. Мета оцінки – приватизація
державної частки в НВК МП «Боррікс» у формі ТОВ шляхом продажу
за грошові кошти. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Гал-Світ». Термін виконання робіт – 10 к/д. Вартість робіт – 4760 грн
без ПДВ.
2. Частина фойє на факультеті іноземних мов площею 6,0 м2 на четвертому поверсі. м. Львів, вул. Університетська, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 1238 грн без ПДВ.
3. Частина фойє на факультеті іноземних мов площею 6,0 м2 на нежитлове приміщення (частина вестибуля) загальною площею 7,8 м2 на першому поверсі Стоматологічного медичного центру. м. Львів, вул. Пекарська,
69а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2
к/д. Вартість робіт – 1190 грн без ПДВ.
4. Частини коридору по обидва боки від парадних сходів у фойє при
вході в головний корпус загальною площею 11,0 м2 на першому поверсі.
м. Львів, вул. Університетська, 1. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А.
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1150 грн без ПДВ.
5. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 30,8 м2 на
другому поверсі триповерхової будівлі. Львівська обл., м. Городок,
вул. Львівська, 1а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт –
1500 грн без ПДВ.
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ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 07.08.2020 № 825
прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні з
умовами єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Науково-дослідний інститут «Гелій», код за ЄДРПОУ 14312022, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про визначення способу приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 05 серпня
2020 року № 520 прийнято рішення приватизувати об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлову будівлю (їдальні (літ. «А») загальною
площею 474,3 м2 за адресою: Київська область, Васильківський р-н,
с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20а, яка під час приватизації Держплемзавода «Дзвінкове» не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Племінний
завод «Дзвінкове», правонаступником якого є ПАТ «Дзвінкове» (код за
ЄДРПОУ 00857404), шляхом продажу на аукціоні.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях від 06.08.2020 № 699 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлових приміщень та споруд,
що розташований за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н,
с. Весняне, вул. Очаківська, 1а та перебуває на балансі Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 13.05.2020

2. Назва об’єкта оцінки: будівля одноповерхового складу (реєстровий № 14072049.2.ЛДТЛЦИ018, інв. № 103/01/3/011, літ. «Г-1»)
площею 80,6 м 2 , будівля одноповерхового складу (реєстровий
№ 14072049.2.ЛДТЛЦИ009, інв. № 103/01/3/005, літ. «Д–1») площею
178,1 м2, загальною площею 258,7 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації», код за ЄДРПОУ 14072049. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, пров. Кузнечний, 4/6. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Жарихін Ю. В., вартість послуг з оцінки
–2700 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані підвальні приміщення
площею 54,4 м2 будівлі (реєстровий номер 02359981.1.АААДЕЕ859),
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Донецькій
області, код за ЄДРПОУ 02359981. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Волноваха, вул. Гагаріна, 21. Мета проведення оцінки:
визначення вартості об’єкту оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гапотченко А. М., вартість послуг з оцінки – 2050 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі ТЕК та
ІВЦ другого району порту (реєстровий номер 01125755.8.АААИБД701,
01125755.8.АААИБД702), що перебуває на балансі Державного підприємства «Маріупольський морський торговельний порт», код за ЄДРПОУ
01125755. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 2620 грн, строк виконання – 2 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі другого району
порту (реєстровий номер 01125755.8.АААИБЕ156), що перебуває на балансі Державного підприємства «Маріупольський морський торговельний
порт», код за ЄДРПОУ 01125755. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 99. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О., вартість послуг з оцінки – 2620 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

прийнято рішення
про приватизацію

3300
3350
3300

2

Вартість

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації окремого майна –
нежитлова будівля під літ. «А-2» загальною площею 440,3 м2. Балансо
утримувач: Головне управління статистики у Харківській області, код за
ЄДРПОУ 02362629. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства,
майно якого оцінюється: Харківська обл., м. Первомайськ, вул. Соборна,
7. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – ПФ «Агентство «СХІД», вартість послуг з оцінки – 4950 грн, строк виконання – 10 календарних днів.

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

10 000

Назва об’єктів

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Харківській, Донецькій та Луганській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулись 07.05.2020

2

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 для
визначення розміру збитків, від 07.05.2020
№
з/п

Переможцями конкурсів визнано:
фізичну особу – підприємця – Приму О. Ю. на проведення оцінки державного майна: нежитлові приміщення площею 961,3 м2 за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Чкалова, 1а, що обліковуються на балансі
Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного
університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 2250,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ПП Експертно-оціночна фірма «АПЕКС» на проведення оцінки державного майна: групи інвентарних об’єктів загальною площею 6,0 м2: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі будівлі медичного інституту за адресою: м. Суми,
вул. Санаторна, 32; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі будівлі головного корпусу за адресою: м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2; 3) частина замощення площею 2,0 м2 біля
будівлі електротехнічного корпусу за адресою: м. Суми, вул. РимськогоКорсакова, 2, що обліковуються на балансі Сумського державного університету. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість
виконаних робіт – 2000,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

2

3450

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина димової труби котельні площею 6,54 м2 та майданчик біля ФОП Чебаков
котельні площею 15,06 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь,
Олексій Івавул. Гагаріна, 9, що перебуває на балансі ВП НУБіП «Ірпінський
нович
економічний коледж»
2 Частина нежитлового приміщення службової будівлі плоПП «ГАРАНТщею 2,0 м2 (інв. № 01204, реєстровий номер за ЄРОДВ
ЕКСПЕРТ»
19477064.1.СШФШЕЛ358) за адресою: Київська область,
м. Бориспіль-1, аеропорт, що перебуває на балансі
РСП «Київцентраеро» Украероруху
3 Частина нежитлового приміщення будинку «Сатурн» ВОРЛ РСП
ФОП Чебаков
«Київцентраеро» Украероруху площею 3,0 м2 за адресою: Київська Олексій Іваобласть, Бориспільський район, с/р Глибоцька, автодорога
нович
м. Бориспіль – с. Глибоке, 4-й км, що перебуває на балансі
РСП «Київцентраеро» Украероруху
4 Приміщення № 104 – 111 плодоовочевої бази з компресорною і ДП «Європейконденсаторною площею 214,4 м2 за адресою: Київська область, ський центр
м. Славутич, вул. Ентузіастів, 7, що перебувають на балансі ВП
консалтингу та
«Авторемонтсервіс»
оцінки»
5 Металевий майданчик площею 4,0 м2 та майданчик площею
ПП «ГАРАНТ2
12,0 м димової труби за адресою: Київська обл., Сквирський
ЕКСПЕРТ»
район, с. Тхорівка, вул. Сквирська, 42, що перебувають на балансі
Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Укрспирт»
6 Частина нежитлових приміщень будівлі підсилюючого пункту
ПП «Автозагальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Березань, експрес»
вул. Привокзальна, 3, що перебуває на балансі Відокремленого
підрозділу «Київське будівельно-монтажне експлуатаційне
управління № 1» Державного територіально-галузевого
об’єднання «Південно-Західна залізниця»

Строк
виконання
робіт
(день)

3270

Назва об’єктів

Переможець –
суб’єкт
оціночної діяльності

3000

№
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 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 07.05.2020

ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях від 04.08.2020 № 422
внесено зміни до наказу регіонального відділення від 27.01.2020 № 66,
а саме: п. 1 наказу викласти в такій редакції: «Прийняти рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – частини
складу каміння та щебеню, а саме: автовагова УВТК, А-1 загальною
площею 14,5 м2, навіс, вимощення бетонне II площею 172 м2, ворота
металеві № 1, огорожа залізобетонна № 2 за адресою: Рівненська область, м. Вараш, Будівельна база № 1 та № 2 промислової зони, 66,
що перебуває на ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», код за
ЄДРПОУ 05425046, орган управління – Міністерство енергетики України», шляхом продажу на аукціоні.
  
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
об’єктів малої приватизації
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 07.08.2020 № 432 прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Навчально-виробничі майстерні» (код за ЄДРПОУ
00274660) за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 07.08.2020
№ 433 прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Спеціалізоване конструкторськотехнологічне бюро Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.
Г. Є. Пухова Національної академії наук України» (код за ЄДРПОУ
13550630) за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 44.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішень про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 10.08.2020
№ 01589 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на

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

аукціоні об’єкта державної власності – Єдиного майнового комплексу
«Південнодонбаське вантажно-транспортне управління» за адресою:
Донецька область, м. Вугледар, ст. Вуглесборочна. Орган управління –
Міністерство енергетики України.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 10.08.2020
№ 01590 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні Єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Технологічне бюро електроапаратури» за адресою: м. Харків, вул.
Велика Панасівська, 106. Код за ЄДРПОУ 00216875. Орган управління – Апарат Фонду.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 10.08.2020
№ 01591 прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового
комплексу Державного підприємства «Часів-Ярська державна геологорозвідувальна партія» (ДП «Часів-Ярська ДГРП»), код за ЄДРПОУ
00193766, за адресою: 84551, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Часів
Яр, вул. Привокзальна, 23.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 10.08.2020
№ 01592 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва» (ДНДІОМШБ), код за ЄДРПОУ
40336737, за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від
10.08.2020 № 01593 прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Харківський
науково-дослідний інститут технології машинобудування» (ДП
«ХНДІТМ»), код за ЄДРПОУ 14311070, за адресою: 61016, м. Харків,
вул. Кривоконівська, 30.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 10.08.2020
№ 01594 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні об’єкта державної власності – Єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Спеціальне проектно-технологічне бюро
виробничих потужностей», код за ЄДРПОУ 04880311, за адресою:
м. Харків, просп. Гагаріна, 1.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 10.08.2020
№ 01595 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні об’єкта державної власності – Єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Харківський науково-дослідний інститут
комплексної автоматизації», код за ЄДРПОУ 14072049, за адресою:
м. Харків, пров. Кузнечний, 2.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 10.08.2020
№ 01596 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на
аукціоні об’єкта малої приватизації – Єдиного майнового комплексу
спеціалізованого управління з ремонту засобів автоматизації і систем управління «Орггазремавтоматика», код за ЄДРПОУ 05794418,
за адресою: м. Харків, пров. Театральний, 11/13.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від
10.08.2020 № 01597 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Орган з сертифікації
УКРНДІМЕТ-СЕРТ», код за ЄДРПОУ 19471771, за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 20.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севатополі
від 07.08.2020 № 296 прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «ДжанкоськоСиваський дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка Національної академії наук України» (ЄДРПОУ
05540184), розташованого за адресою: Херсонська обл., Херсонська область, Генічеський р-н, с-ще Сиваське, шляхом продажу на
аукціоні з умовами.
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вул. Яворницького, 8/82, м. Львів,79054
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