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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

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

Будівля їдальні літ. «№ 1» загальною площею 746,2 м2 з ґанком, яка розташована за
адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Промислова, 7а та перебуває на зберіганні ПАТ
«Південьзахідшляхбуд», код за ЄДРПОУ 03449841, приватизовано шляхом викупу юридичною особою – ТОВ «ЛОЗА 2018», код за ЄДРПОУ 42722422, яке єдине подало заяву
на участь в електронному аукціоні із зниженням стартової ціни, за ціною 998956,20 грн
(дев’ятсот дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят шість грн 20 коп.), у тому числі ПДВ –
166492,70 грн (сто шістдесят шість тисяч чотириста дев’яносто дві грн 70 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами приміщення
їдальні площею 308,8 м2 (Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6), що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Ямпільський консервний завод» (код за ЄДРПОУ 00374025)
та перебувала на балансі ПрАТ «Агропереробник» (код за ЄДРПОУ 00374025) фізичною
особою за ціною 12970,80 грн, у т.ч. ПДВ – 2161,80 грн.

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

Регіональне відділення уклало з юридичною особою ТОВ «ЛЕКС ІСТЕЙТ» договір
купівлі-продажу об’єкта малої приватизації – службове приміщення загальною площею
634,4 м2, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України
у Широківському районі Дніпропетровської області (код за ЄДРПОУ 36729624) та розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Широківський район, смт Широке, вул. Соборна, 119. Ціна продажу об’єкта – 93 609,60 грн, у тому числі ПДВ – 15 601,60 грн.

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

Об’єкт малої приватизації – прохідна, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ 03362710, розташований за адресою: 17044, Чернігівська обл., м. Остер, Козелецький район, вул. Зайцева, 127, приватизовано шляхом
продажу на електронному аукціоні фізичною особою – Христосенко К. В. (код 3066803445).
Ціна продажу об’єкта приватизації становить 11 998,78 грн, у т. ч. ПДВ – 1 999,80 грн.

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

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській
областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної
власності, об’єкт незавершеного будівництва – автомийку літ. «А», що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 124 та перебуває на балансі ВАТ «Хорольське АТП-15346» (код ЄДРПОУ 03118207). Приватизовано шляхом викупу юридичною
особою – Товариство з обмеженою відповідальністю «Техносертифік» (ЄДРПОУ 39681402).
Ціна продажу об’єкта: з урахуванням ПДВ –18000,00 грн, ПДВ – 3000,00 грн.

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

Об’єкт малої приватизації, окреме майно – нежитлові приміщення адмінбудинку загальною площею 395,0 м2, у т. ч. площа нежитлових приміщень адмінбудинку – 374,0 м2,
ґанок – 21,0 м2, за адресою: Житомирська обл., Романівський р-н, смт Романів, вул. Небесної Сотні, 1, що перебуває на балансі Пулинського міжрайонного управління водного
господарства (код ЄДРПОУ 05579849), приватизовано шляхом продажу не електронному
аукціоні з умовами ФОП Ходаком Ігорем Євгеновичем за ціною 794400,00 грн (сімсот
дев’яносто чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 132400,00 грн (сто
тридцять дві тисячі чотириста гривень 00 копійок).

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

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від
23 червня 2020 року № 322 затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – вбудованого нежитлового приміщення громадського призначення
загальною площею 85,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна (колишня – вул. Івана
Кудрі), будинок 43, що перебуває на балансі Державного підприємства «ЕКО». Приватизовано шляхом викупу фізичною особою – підприємцем Бабич Батімою Нигметівною за
ціною 3 020 736,00 грн, у т. ч. ПДВ – 503 456,00 грн.

України

Управління підготовки до
приватизації, т. 200-31-64
Відомості про балансотримача: Державне підприємство «Адміністрація річкових портів», код за ЄДРПОУ 33404067, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 40, контактна особа: Мартинюк
Володимир Володимирович, начальник відділу з технічної експлуатації флоту Державного
підприємства «Адміністрація річкових портів», тел. (044) 483-12-90.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля майстерні 1967
року побудови, загальною площею 125,4 м2, за призначенням не використовується. Право державної власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно 26.02.2019, номер запису про право власності: 30494490, реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна: 1772872305104.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації: земельна ділянка окремо не виділена. Інформація про кадастровий номер, площу, цільове
призначення земельної ділянки, наявність обтяжень відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата проведення аукціону: 30.07.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню
проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до
16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація нежитлової будівлі майстерні літ. «А» загальною площею 125,4 м2 з добудовами літ. «а», літ. «а1», ґанком літ. «а2» здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами від 18.07.2018 № 579).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 463228,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 231614,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 231614,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 46322,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23161,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 23161,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн у місячний строк з дня, наступного за
днем нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та
реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт
Рахунок UA598201720355549001000156369
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях;
для перерахування гарантійного внеску
Рахунок UA 388201720355219001000156369
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –_
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –



продаж об’єктів малої приватизації

ВІнницЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про проведення продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна –
нежитлової будівлі майстерні літ. «А» загальною площею 125,4 м2
з добудовами літ. «а», літ. «а1», ґанком літ. «а2»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля майстерні літ. «А»
загальною площею 125,4 м2 з добудовами літ. «а», літ. «а1», ґанком літ. «а2».
Місцезнаходження об’єкта: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Острівська, 38.

Фонд
державного
майна
України
національний оператор
інвестиційних процесів

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

2

відомості
приватизації

Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем
розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця,
вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41.
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – начальник відділу з технічної експлуатації флоту ДП «Адміністрація річкових портів» Мартинюк Володимир Володимирович, тел. (044)
483-46-99, адреса ел. пошти: office_kiev@arport.com.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: наказ регіонального відділення Фонду державного майна
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 30.06.2020 № 687
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-13-000004-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною
торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 4632,28 грн;
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 2316,14 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2316,14 грн.
Єдине посилання на 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.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про проведення продажу на електронному аукціоні
без умов об’єкта державної власності – автомобільних
боксів ГРП-3 загальною площею 221,4 м2, що розташований
за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район,
смт Смоліне, вул. Транспортна, 4 та перебуває на балансі
ДП «Східний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 14309787)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт державної власності – автомобільні
бокси ГРП-3 загальною площею 221,4 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт Смо
ліне, вул. Транспортна, 4.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна
будівля загальною площею приміщень 221,4 м2, розділена на 2 автомобільні бокси (гаражі): площею 118,6 м2 (гараж літ. А) та площею 102,8 м2
(гараж літ. А1 з оглядовою ямою літ. а). Фундаменти будівлі залізобетонні, стіни цегляні, перекриття з залізобетонних плит, покрівля з рулонного
покривного матеріалу, підлога асфальтована. Будівля тривалий час не
використовується, потребує ремонту. Рік побудови – 1985. Право державної власності на об’єкт зареєстровано 28.03.2019, номер запису про
право власності 31003299.
Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Бал анс оу тр имувач: Державне підприємство «Східний гірничозбагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, адреса: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, 2.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 06 серпня 2020 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без
умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта державної власності – автомобільних боксів
ГРП-3 загальною площею 221,4 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Транспортна,
4 та перебуває на балансі ДП «Східний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 14309787),
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта державної власності – автомобільні бокси ГРП-3
загальною площею 221,4 м2, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Транспортна, 4 та
перебуває на балансі ДП «Східний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 14309787), має
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону без умов – 68 133,39 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 34 066,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 34 066,70 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 6 813,34 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 406,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 406,67 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електрон
ного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу
відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
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Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00
за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський район, с. Березівка,
вул. Шевченка, 6а. Контактна особа: директор Смолінської шахти Карапузіков Олександр Миколайович, телефон (05258)31353, адреса електрон
ної пошти: secretar_smolino@ukr.net.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна,
телефони для довідок 0522 332400, 0522 332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000001-2.
Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 681,33 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 340,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 340,67 грн.
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
про приватизацію об’єкта державної власності – будівлі клубу
загальною площею 757,5 м2, що розташований за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2
та перебуває на балансі АТ «Дніпровська ТЕЦ»
(код за ЄДРПОУ 00130820)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: будівля клубу загальною
площею 757,5 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою двоповерхову будівлю
клубу (літ. 2Д-2) загальною площею 757,5 м2 (фундамент шлакобетонний,
стіни шлакоблочні, підлога: 1/2 – металеві плити, 1/2 – дощата, покрівля
шиферна), прибудова 2д-1 (фундамент шлакобетонний, стіни шлакоблочні, підлога бетонна, покрівля шиферна) та шлакобетонні ґанки. Будівля
клубу містить фойє, залу, кабінети, комори декорацій та інше. Державна
реєстрація права власності від 04.05.2017, реєстраційний номер об’єкта
нерухомого майна – 1242246312104.
Інформація про земельну ділянку: будівля клубу розміщена на
земельній ділянці площею 0,232 га, яка перебуває в постійному користуванні АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» на підставі державного акта постійного користування земельною ділянкою від 20.03.1998 та
належить Кам’янській міській раді. Земельна ділянка під будівлю клубу
окремо не відводилась.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори
відсутні.
Інформація про балансоутримувача: АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 00130820), яке знаходиться за адресою: 51925,
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Заводська, 2.
2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2
статті 8 цього закону.
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 04 серпня 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 574 710,04 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 287 355,02 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 287 355,02 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами
аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 %
(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні без умов – 57 471,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 28 735,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 28 735,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945
Рахунок: UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за
попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41.
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056)
744-11-41, адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 26.06.2020 № 12/01-207-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-11-000003-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни
та подальшого подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від
дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою
системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 5 747,10 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 873,55 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 873,55 грн.
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/.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про проведення продажу на електронному
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації –
окремого майна – комплексу будівель, розташованого
за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський
район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302,
що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
комплекс будівель.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Новомиргородський район,
м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: окремо розташована одноповерхова адміністративна будівля (літ. «А»), яка складається з
п’ятнадцяти нежитлових приміщень (згідно з планом будівлі) загальною
площею 251,4 м2, фундаменти – стрічкові кам’яні, стіни глинобитні, облицьовані цеглою, перекриття – дерев’яні балки, покрівля із азбоцементних
листів, підлога дерев’яна, двері і вікна дерев’яні. Електропостачання відрізане, опалення та каналізація відсутні, рік побудови – до 1984, фізичний
стан – незадовільний; гараж (літ. «Б») – окремо розташована одноповерхова будівля, яка складається з трьох боксів, загальною внутрішньою площею 83,42 м2, фундаменти – стрічкові кам’яні, стіни цегляні, перекриття –
дерев’яні балки, покрівля із азбоцементних листів, підлога бетонна, двері
і ворота дерев’яні, електропостачання відрізане, рік побудови – до 1984,
фізичний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній
ділянці, площею 1311,30 м2, наданій у постійне користування Головному
управлінню статистики у Кіровоградській області на підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ
№ 161072 від 15 жовтня 2008 року. Цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування приміщень.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській
області, код за ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 липня 2020 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 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 – комплексу будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу
будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302, має
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 474 894,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 237 447,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 237 447,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 47 489,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23 744,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 23 744,70 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електрон
ного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу
відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
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Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі
3 590,00 грн (три тисячі п’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок) протягом 30
календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта
малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель, розташованого
за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926).
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.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за
адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Восковщук Валентина
Миколаївна, телефони для довідок: 0522 332400, 0522 332579; адреса
електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 25.06.2020 № 12/01-126.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2019-01-03-000002-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять
п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25
(двадцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 4 748,94 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 2 374,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 374,47 грн.
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 Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях про проведення продажу на електронному аукціоні
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна –
комплексу нежитлових приміщень, розташованого за
адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський район,
смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а,
що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно –
комплекс нежитлових приміщень.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Олександрівський район,
смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: одноповерхове приміщення адмінбудівлі з добудовою (літ. «Аа») загальною площею 121,7 м2,
фундаменти – стрічкові великоблочні, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити, в прибудові – дерев’яні балки, покрівля із азбоцементних листів, підлога дерев’яна, двері і вікна дерев’яні. Водопостачання та каналізація
відсутні, система опалення та електропостачання в неробочому стані, газопостачання – підведене на ділянці, рік побудови –1987, стан будівлі – задовільний; сарай (літ. «Б»): стіни та перегородки цегляні, покрівля із азбоцементних листів, рік побудови –1987, стан будівлі – задовільний; гараж (літ.
«В»): стіни та перегородки цегляні, покрівля із азбоцементних листів, ворота
дерев’яні, рік побудови –1987, стан будівлі – задовільний; вбиральня (літ. «Г»):
стіни – дощаті, покрівля із азбоцементних листів, рік побудови – 1987, стан
будівлі – задовільний; колодязь (літ. «Д»): стан споруди задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0642 га, наданій у постійне користування Головному
управлінню статистики у Кіровоградській області на підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ
№ 155303 за № 1 від 22 березня 2007 року. Цільове призначення земельної
ділянки – для обслуговування адміністративного приміщення.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській
області, код за ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31 липня 2020 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється 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 – комплексу
нежитлових приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл.,
Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
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Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу
нежитлових приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл.,
Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України
(Леніна), 2а, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 264 300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 132 150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 132 150,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 26 430,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 215,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13 215,00 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електрон
ного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу
відділення банку.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у
сумі 4 030,00 грн (чотири тисячі тридцять гривень 00 копійок) протягом 30
календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта
малої приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових приміщень,
розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській
області (код ЄДРПОУ 02360926).
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.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти)
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за
адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00,
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Восковщук Валентина
Миколаївна, телефони для довідок: 0522 332400, 0522 332579; адреса
електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській
областях від 25.06.2020 №12/01-127.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2019-01-03-000001-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять
п’ять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25
(двадцять п’ять) календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 643,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 321,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 321,50 грн.
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
про приватизацію об’єкта державної власності соціальнокультурного призначення – клубу школяра, що розташований
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Можайського, 8Б та перебуває на балансі
ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код за ЄДРПОУ 00178353)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: клуб школяра.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Можайського, 8Б.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою цегляну двоповерхову
будівлю з напівпідвалом, стіни побудовано з силікатної цегли. Рік введення в експлуатацію – 1999, загальна площа будівлі – 730,8 м2. Будівлю
прибудовано до дев’ятиповерхового житлового будинку. Будівля перебуває в незадовільному стані, вікна та двері відсутні, внутрішнє розведення
електроосвітлення, водопровід гарячої та холодної води, водоканалізаційні мережі відсутні, дах та перекриття потребують ремонту. Об’єкт не
використовується за призначенням більше 10 років. Реєстраційний номер
об’єкта нерухомого майна 1838210112124.
Інформація про земельну ділянку: право оренди або право користування земельною ділянкою не оформлено. Кадастровий номер
відсутній.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори
оренди відсутні.
Інформація про балансоутримувача: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»
(код за ЄДРПОУ 00178353), яке знаходиться за адресою: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 76.
2. Інформація про аукціон
Електронний аукціон проводиться відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2
статті 8 цього закону.
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 31 липня 2020 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018
№ 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електрон
ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні з умовами – 75 667,22 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 37 833,61 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 37 833,61 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами
аукціону, нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 %
(десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 7 566,72 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 3 783,36 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 3 783,36 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
збереження соціально-культурного призначення з можливістю перепрофілювання.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків
за придбані об’єкти:
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код ЄДРПОУ 42767945
Рахунок: UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за
попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (056)
744-11-41. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною
за забезпечення можливості огляду об’єкта, – Остащенко Ольга Сергіївна,
тел. (056) 744-11-41, адреса електронної пошти: privat_12@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 26.06.2020 № 12/01-206-РП.
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-08-000017-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової
ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.
Мінімальний крок аукціону на рівні 1 % стартової ціни для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 756,67 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 378,34 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 378,34 грн.
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/.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА 
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – одноквартирного житлового
будинку за адресою: Київська область, Сквирський район,
с. Тхорівка, вул. 8 Березня, 36, який під час приватизації
не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Тхорівський»
(правонаступник – ТДВ «Тхорівське»)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Сквирський район,
с. Тхорівка, вул. 8 Березня, 36.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена,
земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: ТДВ «Тхорівське» (код ЄДРПОУ
03376929).
Рівень будівельної готовності: 70 %.
Реєстраційний номер: 1822846232240.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30.07.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
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відомості
приватизації

3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 117 687,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 58 843,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 58 843,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11 768,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 884,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 884,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку за адресою: Київська область,
Сквирський район, с. Тхорівка, вул. 8 Березня, 36, який під час приватизації
не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Тхорівський» (правонаступник – ТДВ
«Тхорівське») (далі – Об’єкт малої приватизації), 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).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області) витрати на оплату послуг суб’єкта
оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з
метою визначення його стартової ціни у розмірі 6 500,00 грн (шість тисяч
п’ятсот гривень 00 копійок) протягом тридцяти календарних днів з дати
укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській області) витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта Об’єкта
малої приватизації у розмірі 3 600,00 грн (три тисячі шістсот гривень 00
копійок) протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору
купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти;
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обмежений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта:
Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. 8 Березня, 36.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 23.10.2019 № 134.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000032-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двадцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
20 (двадцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 176,87 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 588,44 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 588,44 грн.
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 Київській, Черкаській та Чернігівській областях
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого
майна – нежитлового приміщення їдальні (літ. «А»)
загальною площею 430,1 м2 за адресою: Київська область,
Таращанський район, с. Лука, вул. Заводська, 6,
яке під час приватизації Орендного підприємства
«Лучанський цукровий завод» не увійшло до статутного
капіталу ВАТ «Лучанський цукровий завод»
(код ЄДРПОУ 00372486; припинено)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта: окреме майно – нежитлове
приміщення їдальні (літ. «А») загальною площею 430,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Таращанський район,
с. Лука, вул. Заводська, 6.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, зе
мельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Реєстраційний номер: 1104231.
Інформація про договори оренди об’єкта: об’єкт перебуває в оренді згідно з договором оренди індивідуально визначеного майна, що належить до
державної власності, від 25.05.2012 № 1291, укладеним між Регіональним
відділенням Фонду державного майна України по Київській області (правонаступник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
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по Київській, Черкаській та Чернігівській областях) та фізичною особою – підприємцем Найдич Л. В. Розмір місячної орендної плати за травень 2020 року
становить 4 646,85 грн. Термін дії договору оренди: до 24.02.2022.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 31.07.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 740 400,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 370 200,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 370 200,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 74 040,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 37 020,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 37 020,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1. Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлового приміщення їдальні (літ. «А») загальною площею 430,1 м2 за адресою: Київська область, Таращанський район, с. Лука, вул. Заводська, 6,
яке під час приватизації Орендного підприємства «Лучанський цукровий
завод» не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Лучанський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372486; припинено) (далі – Об’єкт малої приватизації), 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).
2. Покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна».
3. Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із
проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з метою визначення його
стартової ціни у розмірі 2 750,00 грн (дві тисячі сімсот п’ятдесят гривень
00 копійок) протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Код ЄДРПОУ: 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок: UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО: 300711
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Адреса: м.Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна в робочі
дні за місцем його розташування, звернувшись до Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50; телефони для
довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38; час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, 50, адреса вебсайта:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.
Телефони для довідок: (044) 200-25-40, (044) 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 21.04.2020 № 328.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000030-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 7 404,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 3 702,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 702,00 грн.
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.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА 
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної
власності – незавершеного будівництва – ливневого
колектора за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б, що перебуває на балансі
АТ «Ужгородський Турбогаз»
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: незавершене будівництво –
ливневий колектор.
Місцезнаходження об’єкта:, Закарпатська область, Ужгородський р-н,
с. Розівка, вул. Трудова, 2б.

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта приватизації входять: будівля
каналізаційно-насосної станції (літ. А) загальною площею приміщень 127,4 м2,
водойма колектора (літ. І) загальною площею 13590,0 м2 (розміром в плані: довжина сторін – 176,55 м, ширина сторін – 69,0 м та 85,5 м, глибиною
(сер.) – 8,0 м), розподільча камера (літ. ІІ) площею 43,6 м2 (розміром в плані
6,6 х 6,6 м), приймальна камера (літ. ІІІ) площею 16,8 м2 (розміром в плані: 4,1
х 4,1 м), піскові площадки (резервуар) (літ. ІV) загальною площею 3402,0 м2,
які складаються з чотирьох секцій розміром по 12,0 х 37,0 м кожна, розподільчий пункт (літ. Б) площею 67,2 м2 (розміром в плані: 5,6 х 12,0 м), насосна
станція побутових стоків (літ.V) – заглиблений в ґрунт колодязь діаметром
2,0 м, в якому передбачалося розмістити обладнання каналізаційно-насосної
станції побутових стоків, вимощення (літ. VІ) площею 594,0 м2.
У цілому технічний стан ОНБ незадовільний, внаслідок атмосферних
чинників та відсутності консервації частина об’єктів, що входить до складу ОНБ, перебуває в незадовільному, частково зруйнованому, стані, відбувається руйнування фундаментів та вивітрювання розчину. Територія,
на якій розташований ОНБ, заросла чагарниками. Об’єкт розташований
в промисловій зоні. Стан під’їздів до ОНБ – задовільний, прокладено дорогу зі щебеневим покриттям. Відстань до доріг загального користування:
відстань від меж ОНБ до автомобільної дороги – 10 м, до залізничної колії – 100 м. Наявність відводів та вводів комунікацій, які належать до складу
будови і призначені для забезпечення її водою, електроенергією, теплом,
газом та іншими ресурсами в період будівництва – відсутні.
Матеріали, вироби, конструкції та устаткування на будівельному майданчику ОНБ відсутні. Початок будівництва – 1988 рік, припинення будівництва – 1996 рік. Рівень будівельної готовності об’єкта – 75 %. Проектнокошторисна документація на ОНБ відсутня.
Під об’єктом приватизації відведена земельна ділянка площею 3,6400
га, кадастровий № 2124887400:10:011:0001, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої
води, збирання, очищення та розподілення води).
Балансоутримувач: АТ «Ужгородський Турбогаз». Код за ЄДРПОУ
00153608. Адреса балансоутримувача: 88010, м. Ужгород, вул. Болгарська, 3.
Контактна особа – Рокало Борис Миколайович, тел. (0312) 66-04-85.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 31 липня 2020
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 432 (зі змінами).
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності: незавершеного будівництва – ливневого колектора за адресою: Закарпатська обл.,
Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б, що перебуває на балансі АТ
«Ужгородський Турбогаз», здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 7 052 766,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 526 383,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 526 383,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 705 276,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 352 638,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 352 638,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну
продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.
Умови продажу:
протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт
приватизації до покупця виговити проект реконструкції об’єкта незавершенного будівництва;
завершити будівництво об’єкта та ввести в експлуатацію з правом
зміни первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного
кодексу України протягом 5 років з моменту підписання акта прийманняпередачі об’єкта приватизації.
4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом 30 днів
з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна»);
усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівліпродажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи
служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та
Волинській областях за адресою: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, тел. (0312) 61-38-83 , час роботи з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контактна особа: Качур Марія Михайлівна,
тел. (0312) 61-38-83, адреса електронної пошти: refor_21@spfu.gov.ua.
Адреса вебсайта організатора аукціону: zakarpattia@spfu.gov.ua.
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відомості
приватизації

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2020-01-29-000004-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою
про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 70 527,66 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 35 263,83 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 35 263,83 грн.
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.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – гаража,
що перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Веселинівський р-н,
смт Веселинове, вул. Мозолевського (колишня Леніна), гараж 14-а.
Найменування балансоутримувача: Південний офіс Держаудитслужби, ЄДРПОУ 40477150.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Одеса,
вул. Канатна, 83, телефони: 728-36-42; 724-34-26, e-mail: odesa@dkrs.
gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на
якій розташований об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля гаража загальною площею 19,2 м2 з оглядовою ямою: будівля кам’яна з дерев’яним
перекриттям та шиферною покрівлею, стіни оштукатурені та пофарбовані,
підлога цементна. Технічний стан об’єкта задовільний. Металеві ворота.
Інженерне обладнання: електропостачання. Об’єкт розташований в центральній частині селища, поруч з будівлею районної адміністрації. Територія навкруги упорядкована, заасфальтована.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 07 серпня 2020 року, електрон
ний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений
в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Миколаївська
обл., Веселинівський р-н, смт Веселинове, вул. Мозолевського (колишня
Леніна), гараж 14-а.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Управління
забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській області Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в робочі дні
з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25;
e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 14460,00
грн (чотирнадцять тисяч чотириста шістдесят гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 1446,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 7230,00 грн (сім тисяч двісті тридцять гривень
00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 723,00 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 7230,00 грн (сім тисяч двісті тридцять гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 723,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ
відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
сплатити кошти в сумі 2600 (дві тисячі шістсот) гривень за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 банківських днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та
Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, тел. (048)
731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок –
четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна,
тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі
10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного покупця,
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки оператора
електронного майданчика, відкриті для сплати реєстраційного внеску
та гарантійного внеску розміщені на вебсторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № UA 118201720355589002000163735 в Державній казначейській
службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722,
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № UA 888201720355229002001163735 в Державній казначейській
службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722,
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Одеській та Миколаївській областях від 17.03.2020 № 68-У «Про затвердження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації» – гаража, що перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби, ЄДРПОУ
40477150 та розташований за адресою: Миколаївська обл., Веселинівський
р-н, смт Веселинове, вул. Мозолевського (колишня Леніна), гараж 14-а.
Унікальний код об’єкта:
UA-AR-P-2020-01-09-000042-1.

№ 30 (1310)

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни,
що становить144,60 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні
за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій на рівні 1 % стартової ціни, що становить 72,30 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про приватизацію об’єкта малої приватизації – гаража,
що перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Врадіївський р-н,
смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини (колишня Леніна), гараж 137-а.
Найменування балансоутримувача: Південний офіс Держаудитслужби, ЄДРПОУ 40477150.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Одеса, вул. Канатна, 83, телефон: 728-36-42; 724-34-26, e-mail: odesa@dkrs.gov.ua.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій
розташований об’єкт: прибудована одноповерхова нежитлова будівля
гаража загальною площею 21,6 м2 з оглядовою ямою: фундамент залізобетонний, стінки й перегородки цегельні, оштукатурені та пофарбовані,
покрівля – азбестоцементні листи. Металеві ворота. Інженерне обладнання: електроосвітлення. Об’єкт розташований в центральній частині
селища вздовж однієї з головних доріг, навколо оточують адміністративні
та торгові заклади.
Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 07 серпня 2020 року, електрон
ний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00, в час, що визначений
в електронній торговій системі.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Миколаївська
обл., Врадіївський р-н, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини (колишня
Леніна), гараж 137-а.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Управління
забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській області Регіональ
ного відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях за адресою: м Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в робочі дні
з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25;
e-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 12176,00
грн (дванадцять тисяч сто сімдесят шість гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 1217,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 6088,00 грн (шість тисяч вісімдесят вісім гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 608,80 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6088,00 грн (шість тисяч вісімдесят вісім гривень 00 копійок).
Розмір гарантійного внеску: 608,80 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ
відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
сплатити кошти в сумі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 банківських днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та
Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, тел. (048)
731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/mykolaiv.html.
Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок –
четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.
Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Одеській та Миколаївській областях, яка є відповідальною за
забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна,
тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.
4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі
10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного покупця,
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки оператора
електронного майданчика, відкриті для сплати реєстраційного внеску
та гарантійного внеску розміщені на вебсторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № UA 118201720355589002000163735 в Державній казначейській
службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722,
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № UA 888201720355229002001163735 в Державній казначейській
службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення
ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, код ЄДРПОУ 43015722,
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем.
Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Одеській та Миколаївській областях від 17.03.2020 № 66-У «Про затвердження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації» – гаража, що перебуває на балансі Південного офіса Держаудитслужби, ЄДРПОУ
40477150 та розташований за адресою: Миколаївська обл., Врадіївський р-н,
смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини (колишня Леніна), гараж 137-а.
Унікальний код об’єкта:
UA-AR-P-2020-01-09-000045-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону на аукціоні з умовами на рівні 1 % стартової ціни,
що становить 121,76 грн.
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій на рівні 1% стартової ціни, що становить 60,88 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – окремого
майна – адмінбудівлі загальною площею 116,7 м2 за адресою:
Сумська область, м. Путивль, пров. Маклакова Миколи,
1, що обліковується на балансі Північно-східного офіса
Держаудитслужби України
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: Північно-східний офіс Держ
аудитслужби України.
Місцезнаходження офіса: 61022, Харківська область, м. Харків, м. Свободи, 5, Держпром, 4 під., 10 пов.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 40478572.
hh Пропонується до продажу окреме майно – адмінбудівля
загальною площею 116,7 м2.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації являє собою
окремо розташовану адмінбудівлю, фундамент бутовий, стіни, перекриття – цегляні, вікна, двері дерев’яні, підлога дощата, покрівля – шифер.
Право власності зареєстровано за державою в особі Державної аудиторської служби України.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований
об’єкт приватизації: земельна ділянка (кадастровий номер ділянки
5923810100:02:007:0070) площею 0,0841 га, цільове призначення – для
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, розташована за адресою: Сумська область,
м. Путивль, пров. Маклакова Миколи, 1.
Право постійного користування земельною ділянкою належить
Північно-східному офісу Держаудитслужби України.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 липня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація окремого майна – адмінбудівлі загальною площею
116,7 м2, що обліковується на балансі Північно-східного офіса Держаудитслужби України, здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 432.
Покупець окремого майна має відповідати вимогам, передбаченим
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 241700,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 120850,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 120850,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 24170,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12085,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 12085,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати регіонального відділення
на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 3000,00 грн у місячний
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava
and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00
за місцезнаходженням: Сумська область, м. Путивль, пров. Маклакова
Миколи, 1.
ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок у м. Суми (0542) 36-11-32.
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5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 30.06.2020 № 854.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-09-10-000006-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 2417,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 1208,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
1208,50 грн.
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 Полтавській та Сумській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – житлового будинку № 1
за адресою: Сумська область, Недригайлівський район,
с. Березняки, вул. Новоселівка, 3 (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації: об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок № 1.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Недригайлівський район,
с. Березняки, вул. Новоселівка, 3.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий блочний, обкладений цеглою, з дерев’яним перекриттям та шиферною покрівлею.
Конструктивні елементи будівлі виконані повністю: фундаменти у вигляді
бетонних блоків, стіни – гіпсові блоки, обкладені цеглою (в середині оштукатурені); перегородки – цегляні (оштукатурені); перекриття – дерев’яні балки
з утеплювачем, підшиті дошками; покрівля – шиферний лист; інші конструктивні елементи відсутні (підлога, заповнення дверних і віконних прорізів,
внутрішнє оздоблення); інженерні мережі до будинку не підведені.
Ступінь будівельної готовності об’єкта – не завершеного будівництвом
житлового будинку, за даними технічного паспорту, становить 57,0 %. Територія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Робота з консервації
об’єкта не проводилась. На будівельному майданчику відсутні матеріали,
вироби, конструкції, які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним
паспортом площа забудови становить 105,0 м2.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 липня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку
№ 1 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку № 1 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 3 має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 20 500,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 250,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10250,00 грн;
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 050,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 025,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1025,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4650,00 грн у місячний строк
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).

8 липня 2020 року

in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava
and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 1 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 3.
ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 30.06.2020
№ 855.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2019-01-03-000010-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 205,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 102,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 102,50 грн.
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 Полтавській та Сумській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – житлового будинку № 2
за адресою: Сумська область, Недригайлівський район,
с. Березняки, вул. Новоселівка, 5 (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації: об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок № 2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Недригайлівський район,
с. Березняки, вул. Новоселівка, 5.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: недобудований окремо розташований одноповерховий житловий будинок блочний, обкладений цеглою,
з дерев’яним перекриттям та шиферною покрівлею, загальною площею
85,3 м2. Конструктивні елементи будівлі виконані повністю: фундаменти у
вигляді бетонних блоків, стіни – гіпсові блоки, обкладені цеглою (в середині
оштукатурені); перегородки – цегляні (оштукатурені); перекриття – дерев’яні
балки з утеплювачем, підшиті дошками; покрівля – шиферний лист; інші конструктивні елементи відсутні (підлога, заповнення дверних і віконних прорізів, внутрішнє оздоблення); інженерні мережі до будинку не підведені.
Будівля не використовується, потребує проведення внутрішніх оздоблювальних робіт, облаштування інженерними комунікаціями, встановлення дверей та вікон, покриття підлоги. Ступінь будівельної готовності
об’єкта – не завершеного будівництвом житлового будинку, за даними
технічного паспорту, становить 57,0 %. Територія не впорядкована. Об’єкт
не охороняється (руйнується), піддається несанкціонованому демонтажу
окремих конструкцій. Робота з консервації об’єкта не проводилась.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції,
які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не
передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним
паспортом площа забудови становить 107,0 м2.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 липня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку
№ 2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку № 2 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 5, має відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 19 850,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 925,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9925,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 985,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 992,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 992,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4160,00 грн у місячний строк
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.

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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava
and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 2 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 5.
ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 30.06.2020
№ 856.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2019-01-03-000011-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 198,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 99,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 99,25 грн.
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 Полтавській та Сумській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – житлового будинку № 3
за адресою: Сумська область, Недригайлівський район,
с. Березняки, вул. Новоселівка, 11 (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації: об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок № 3.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Недригайлівський район,
с. Березняки, вул. Новоселівка, 11.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерховий блочний обкладений цеглою з дерев’яним перекриттям та шиферною покрівлею.
Конструктивні елементи будівлі виконані повністю: фундаменти у вигляді
бетонних блоків, стіни – гіпсові блоки, обкладені цеглою (в середині оштукатурені); перегородки цегляні (оштукатурені); перекриття – дерев’яні балки
з утеплювачем, підшиті дошками; покрівля – шиферний лист; інші конструктивні елементи відсутні (підлога, заповнення дверних і віконних прорізів,
внутрішнє оздоблення); інженерні мережі до будинку не підведені.
Ступінь будівельної готовності об’єкта – не завершеного будівництвом
житлового будинку, за даними технічного паспорту, становить 57,0 %. Територія не впорядкована. Об’єкт не охороняється. Робота з консервації
об’єкта не проводилась. На будівельному майданчику відсутні матеріали,
вироби, конструкції, які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її
межі та розміри не визначені, кадастровий номер відсутній, за технічним
паспортом площа забудови становить 108,0 м2.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 липня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку
№ 3 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку № 3 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, с. Березняки, вул. Новоселівка, 11, має відповідати
вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 19 200,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 600,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9600,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1 920,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 960,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 960,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4650,00 грн у місячний строк
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava
and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 3 за адресою: Сумська область, Недригайлівський район,
с. Березняки, вул. Новоселівка, 11.
ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 30.06.2020
№ 857.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2019-01-03-000012-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 192,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 96,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 96,00 грн.
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 Полтавській та Сумській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва –
металевого модуля за адресою: Сумська область, м. Конотоп,
вул. Ярківська, 2, (балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
управління, умови їх використання.
hh Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва –
металевий модуль за адресою: Сумська область, м. Конотоп,
вул. Ярківська, 2.
Реєстраційний номер про право власності об’єкта нерухомого майна
за відомостями з державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 1695586259104.
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Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – металевий
модуль: об’єкт приватизації розташований на території колишньої Конотопської швейної фабрики, яку ліквідовано як юридичну особу. Об’єкт
являє собою незавершене будівництво будівлі, частина якої є металевим модулем, частина – капітальна цегляна будівля. Каркас металевого
модуля – металеві ферми (6 шт.), довжина ферми – 18,0 м, відстань між
колонами – 6,0 м, висота – 5,0 м. Стіна модуля – стінові панелі. Площа
забудови модуля – 399,0 м2. Будівельний об’єм – 1995,0 м2. Фундамент
цегляної частини – стовпчастий з монолітного бетону. Стіни та перегородки – цегляні. Перекриття зі збірних залізобетонних плит. Вікна, двері –
дерев’яні. Покрівля металева. Дах – двоскатний. Висота будівлі – 5,0 м.
Площа забудови – 565,0 м2. Будівельний об’єм – 2825,0 м3. Будівельний
об’єм підвалу – 4437,0 м3. Частково оштукатурені офісні приміщення.
Інженерні мережі – водопостачання, водовідведення, знаходяться в неробочому стані. Роботи з опалення не виконувалися. Ступінь будівельної
готовності об’єкта незавершеного будівництва – металевий модуль, за
даними технічного паспорту, становить 62,0 %. Об’єкт не охороняється.
Робота з консервації об’єкта не проводилась.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції,
які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не
передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу.
Право власності: оформлено за Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена,
її межі та розміри не визначені, кадастровий номер не присвоєно.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 липня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – металевого модуля здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – металевого модуля за
адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Ярківська, 2 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 897 070,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 448 535,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 448535,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 89 707,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 44 853,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 44853,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 4650,00 грн у місячний строк
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava
and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місце
знаходженням об’єкта: Сумська область, м. Конотоп, вул. Ярківська, 2.
ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Білоброва Н., тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 30.06.2020
№ 859.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-25-000150-1.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 8 970,7 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 4 485,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
4 485,35 грн.
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 Полтавській та Сумській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації – об’єкта
незавершеного будівництва – житлового будинку за адресою:
Сумська область, м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22
(балансоутримувач відсутній)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Повне найменування об’єкта малої приватизації: об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Лебедин, вул. Моло
діжна, 22.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок.
До складу об’єкта входять дві споруди: житловий будинок на дві квартири та господарська будівля сарай на два відділення.
1. Житловий будинок одноповерховий двоквартирний (літ. А-І) площею 222,6 м2. Конструктивні елементи забудови – фундаменти, стіни та
перегородки виконані з червоної цегли. Перекриття, підлога, дах, вікна,
двері, інженерні мережі та комунікації – відсутні.
2. Господарська будівля (сарай на два відділення (літ. Б) площею
85,3 м2. Виконані стрічкові фундаменти та стіни із керамічної цегли.
Будівництво об’єкта планувалось за типовим проектом. Орієнтовно
рік початку будівництва – 1994, рік припинення будівництва – 1995. Проектна документація не збереглася. Рівень будівельної готовності відповідно до технічного паспорта становить: житловий будинок – 15,4 %;
сарай – 30,0 %.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції,
які завезені та не використані для будівництва, відсутнє устаткування не
передане до монтажу чи таке, що потребує монтажу. Інженерні мережі до
будівництва не підведені.
Заходи щодо консервації об’єкта не проводились, об’єкт не охороняється (руйнується), територія не впорядкована.
Об’єкт приватизації розташовується в периферійній частині міста, має
не досить зручну пішохідну та автотранспортну доступність та дещо відділений від вулиці, що має тверде покриття.
Право власності зареєстровано за Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по Сумській області.
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт
приватизації: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялась, кадастровий номер відсутній, сервітути та обтяження прав на земельну ділянку не зареєстровані.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 липня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку за адресою: Сумська область, м. Лебедин,
вул. Молодіжна, 22 має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 82300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 41150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 41150,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8230,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4115,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4115,00 грн;
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
Забезпечити відшкодування витрат регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 5130,00 грн у місячний строк
з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
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відомості
приватизації

МФО 331401
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava
and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Молодіжна, 22.
ПІБ контактної особи на об’єкті: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Білоброва Наталія, тел. (0542) 36-11-32.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефони для довідок: (0542) 36-11-32, 36-23-87.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 30.06.2020
№ 858.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-25-000142-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять)
днів від дати опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового
зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30
(тридцять) днів від дати опублікування інформаційного повідомлення.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 823,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 411,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 411,5 грн.
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 Полтавській та Сумській областях про проведення
продажу на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва –
шестиповерхової адміністративної будівлі з двоповерховою
прибудовою за адресою: Сумська область, м. Суми,
вул. Березовий Гай, 9, балансоутримувач – Східне регіональ
не управління Державної прикордонної служби України (код
за ЄДРПОУ 14321937)
1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: Східне регіональне управління
Державної прикордонної служби України.
Місцезнаходження офіса: 61166, м. Харків, пров. Інженерний, 7.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 14321937.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує
управління, умови їх використання.
hh Пропонується до продажу об’єкт незавершеного будівництва –
шестиповерхова адміністративна будівля з двоповерховою
прибудовою. Реєстраційний номер про право власності об’єкта
нерухомого майна за відомостями з державного реєстру речових прав
на нерухоме майно – 1908862459101.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва: шестиповерхова адміністративна будівля з двоповерховою прибудовою розташована
у периферійній зоні міста Суми.
До складу об’єкта входять такі споруди: шестиповерхова адміністративна будівля з підвалом площею основи 523,7 м2, висотою 21,1 м; двоповерхова прибудова площею 400 м2, висота – 11,0 м. Площа забудови
об’єкта становить 923,7 м2. Об’єкт приватизації являє собою незавершене будівництво громадського будинку загальною площею приміщень
3450,5 м2. Конструктивні елементи забудови представлені залізобетонними блоками стін підвалу та фундаменту, цегляними стінами та перегородками, залізобетонними плитами перекриття та покриттям із рулонних
матеріалів; залізобетонними сходовими маршами та площадками. Інженерні мережі, вікна, двері, підлоги – відсутні. Ступінь будівельної готовності
об’єкта незавершеного будівництва – шестиповерхова адміністративна
будівля з двоповерховою прибудовою становить 70 %. Об’єкт не охороняється. Робота з консервації об’єкта не проводилась.
Об’єкт розташований на земельній ділянці загальною площею 1709 м2.
Земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її межі та розміри
не визначені, кадастровий номер ділянці не присвоєний.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 30 липня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – шестиповерхової адміністративної будівлі з двоповерховою прибудовою за адресою:
Сумська область, м. Суми, вул. Березовий Гай, 9, балансоутримувач –
Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України,
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 року № 432.
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – шестиповерхової
адміністративної будівлі з двоповерховою прибудовою має відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 598 800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 799 400,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 799 400,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 159 880,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 79 940,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 79 940,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

8 липня 2020 року

Умови продажу:
Витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта приватизації в сумі 5130,00 грн покупець зобов’язаний відшкодувати у місячний
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20,0 відсотків.
Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покладаються на покупця.
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.
Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
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 Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код ЄДРПОУ: 42769539
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava
and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за місце
знаходженням об’єкта: Сумська область, м. Суми, вул. Березовий Гай, 9.
ПІБ контактної особи на об’єкті. Волощенко Сергій Володимирович,
тел. (068) 568-78-76.
Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.
Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 30.06.2020
№ 860.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000035-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 (тридцять) днів.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 15 988,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота
в сумі 7 994,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі
7 994,00 грн.
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
про проведення в електронній торговій системі продажу
на аукціоні об’єкта малої приватизації, окремого майна –
нежитлової будівлі, будівлі управління статистики загальною
площею 469,7 м2 за адресою: 35705, Рівненська обл.,
м. Здолбунів, вул. Пушкіна, 44, що перебуває на балансі
Головного управління статистики у Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 02362061
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: нежитлове приміщення гараж
загальною площею 469,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35705, Рівненська обл., м. Здолбунів,
вул. Пушкіна, 44.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Рівненській області, код за ЄДРПОУ 02362061.
Місцез нах од ження та контактні дані бал анс оу тр имувача: 33028,
м. Рівне, вул. Короленка, 7. Контактні дані: тел./факс: (0362) 26-68-04,
26-59-27.
Відомості про об’єкт приватизації:
двоповерхова бетонна будівля управління статистики загальною
площею 469,7 м2 з цегляними перегородками, міжповерхове перекриття – залізобетонні плити, підлога дерев’яна, двері та вікна дерев’яні, дах
шиферний. Об’єкт приватизації розташований в центральній частині
населеного пункту. У будівлі наявне центральне опалення, електропостачання, водопровід, каналізація та вентиляція. Будівля перебуває
в хорошому стані. Земельна ділянка, на якій розташована будівля, не
сформована.
Інформація щодо договорів оренди:
Об’єкт приватизації перебуває в оренді, а саме:
Західне міжрегіональне управління юстиції (м. Львів) – договір оренди державного майна № 615-2007 від 01.11.2007 дійсний до 30.09.2020.
Орендна плата без ПДВ становить 1 грн на рік згідно з п. 10 «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна»;
Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги – договір оренди державного майна № 1443-2016 від 08.07.2016
дійсний до 08.06.2021. Орендна плата без ПДВ становить 1 грн на рік

згідно з п. 10 «Методики розрахунку і порядку використання плати за
оренду державного майна»;
Державна установа «Центр Апробації» – договір оренди державного
майна № 11612-2018 від 16.07.2018 дійсний до 16.06.2021. Орендна плата
без ПДВ становить 1 грн на рік згідно з п. 10 «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна»;
Довгалюк Наталія Миколаївна – договір оренди державного майна
№ 1635-2018 від 04.10.2018 дійсний до 03.10.2021. Орендна плата без ПДВ
становить 1277,65 грн (базовий місяць розрахунку – серпень 2018 року).
Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» договір оренди зберігає чинність для нового
власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого
в оренду об’єкта державного майна буде орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його
власність.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: електронний аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29 липня 2020
року, час проведення визначається електронною торговою системою
автоматично.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
р. № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному
аукціоні/закритих цінових пропозицій.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій)
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та
гарантійний внески. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу
на аукціоні, не продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням
стартової ціни на 50 відсотків.
У разі якщо об’єкт приватизації не продано на повторному аукціоні зі
зниженням стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових
пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами,
встановленими статтею 22 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна», на 50 відсотків.
Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не
менш як одного учасника аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для продажу на
електронному аукціоні без умов – 493,67 грн (чотириста дев’яносто
три грн 67 коп.) без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 49,37 грн (сорок дев’ять грн 37 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 246,84 грн (двісті сорок шість грн 84 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 24,68 грн (двадцять чотири грн 68 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій – 246,84 грн (двісті сорок шість грн 84 коп.).
Розмір гарантійного внеску – 24,68 грн (двадцять чотири грн 68 коп.).
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної
плати станом на 1 січня 2020 року.
Повна сплата переможцем аукціону ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ, який нараховується на остаточну ціну продажу об’єкта, в розмірі
20 % здійснюється протягом 30 календарних днів з дати нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опуб
лікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Рівненській та Житомирській областях, ЄДРПОУ 42956062;
Рахунок № UA308201720355559003001141358 (для перерахування
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Рахунок – № UA088201720355259003000141358 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
МФО 820172
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE
UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF
Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунку в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE
UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
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SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
2. Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів
електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronnimajdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування,
звернувшись до організатора аукціону.
Найменування організатора аукціону:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях. Адреса: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77,
тел. (0362) 26-25-56, телефони для довідок: (0362) 63-58-19, 62-33-18.
Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Адреса
електронної пошти: rivne@spfu.gov.ua.
Контактна особа: Миронюк Марія Миколаївна.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розміщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Рівненській та Житомирській областях: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/rivne.html, у розділі «Каталог об’єктів».
4. Розмір плати за участь в електронному аукціоні, який підлягатиме
внесенню учасником у разі визнання його переможцем електронного
аукціону, встановлюється в договорі між оператором електронного майданчика та учасником з урахуванням положень абзацу першого пункту 114
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої
приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 432 (зі змінами). Плата за участь в електронному аукціоні
вноситься переможцем електронного аукціону протягом трьох робочих
днів з дня опублікування органом приватизації договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Інформаційне повідомлення об’єкта приватизації затверджено наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях від 25.06.2020 № 374 (протокол № 39
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта приватизації).
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій
системі ID: UA-AR-P-2020-06-16-000001-2.
Період між аукціоном:
Період між аукціоном з умовами, аукціоном із зниженням стартової
ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опуб
лікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта);
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою
про приватизацію об’єкта.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – мінімальний крок аукціону становить 1% (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 4,94 грн (чотири грн 94 коп.);
аукціону із зниженням стартової ціни – мінімальний крок аукціону
становить 1 % (один відсоток) стартової ціни об’єкта приватизації – 2,47
грн (дві грн 47 коп.);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій мінімальний крок аукціону становить
1 % (один відсоток) – 2,47 грн (дві грн 47 коп.).
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 та з якими адміністратор уклав відповідний договір.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, 
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення продажу на електронному аукціоні з умовами
об’єкта малої приватизації державної власності – котельні за
адресою: м. Олешки, вул. Богдана Хмельницького, будівельна
дільниця, що перебуває на балансі ПАТ «Херсонрибгосп»
(код за ЄДРПОУ 00476790)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: котельня
(далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, м. Олешки, вул. Богдана Хмельницького, будівельна дільниця.
Найменування балансоутримувача: ПАТ «Херсонрибгосп» (код за
ЄДРПОУ 00476790).
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: узвіз Кошовий, 3а, м. Херсон, 73025, тел. (0552) 44-37-39, голова правління
А. Рутта.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на
яких розташований об’єкт:
об’єкт являє собою одноповерхову, окрему будівлю, І групи капітальності, яка не огороджена та не охороняється, за безпосереднім призначенням не використовується. Будівля розташована в периферійній промисловій частині населеного пункту. Під’їзні шляхи мають ґрунтове покриття. У пішохідній досяжності розташовані об’єкти виробничо-складського
призначення, сектор приватної житлової забудови. Найближча зупинка
громадського транспорту знаходиться на відстані приблизно 1,5 км. Відстань до: центру населеного пункту – близько 6,0 км, залізничного вокзалу
м. Херсон – до 28,0 км, міжміського автовокзалу – до 8,0 км. Під’їзд до
об’єкта можливий з вул. Богдана Хмельницького, будівля розташована
на відстані приблизно 500 м від проїжджої частини.
Згідно з технічним паспортом площа земельної ділянки безпосередньо під будівлею – 0,01548 га, загальна площа будівлі котельні – 121,8 м2,
будівельна висота – 5,0 м, будівельний об’єм – 775,0 м3. Будівля є фактично порожньою та не має будь-якого обладнання для використання її
у якості котельні. Основні характеристики: фундамент – бетон, стіни –
цегла, інкерманський камінь, перекриття – з/б плити, підлога – відсутня,
покрівля – відсутня, прорізи – відсутні, внутрішнє оздоблення – відсутнє,
інженерне оснащення – відсутнє.
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частини,
які входять до складу об’єкта приватизації, відсутні.
Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Фотографічне зображення об’єкта: додається.
2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі
буде проведено 07.08.2020. Час проведення аукціону визначається
електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).
До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електрон
ного аукціону.
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити
22.07.2020 з 11.00 до 12.00 за місцем його розташування: Херсонська область, м. Олешки, вул. Богдана Хмельницького, будівельна дільниця.
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Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються
об’єкта, потенційним покупцям потрібно в письмовій формі звернутись
до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській
області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою:
73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не пізніш ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону.
Телефон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – котельні за адресою:
м. Олешки, вул. Богдана Хмельницького, будівельна дільниця, що перебуває на балансі ПАТ «Херсонрибгосп» (код за ЄДРПОУ 00476790),
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 432 (зі змінами).
Покупець об’єкта малої приватизації – котельні за адресою: м. Олешки,
вул. Богдана Хмельницького, будівельна дільниця, що перебуває на балансі ПАТ «Херсонрибгосп» (код за ЄДРПОУ 00476790), повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення
дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого
строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 107 013,00 грн (сто сім тисяч тринадцять грн 00 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 10 701,30 грн (десять тисяч сімсот
одна грн 30 коп).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 53 506,50 грн (п’ятдесят три тисячі п’ятсот шість
грн 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 5 350,65 грн (п’ять тисяч триста
п’ятдесят грн 65 коп.).
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 53 506,50 грн (п’ятдесят три тисячі п’ятсот шість грн 50 коп.).
Розмір гарантійного внеску: 5 350,65 грн (п’ять тисяч триста
п’ятдесят грн 65 коп).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок чотири грн 60 коп.).
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску
в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця,
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав,
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь
у приватизації.
Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу
відділення банку.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний сплатити витрати, пов’язані із проведенням
незалежної оцінки Об’єкта приватизації, у сумі 2 600,00 грн (дві тисячі
шістсот грн 00 коп.) на рахунок суб’єкта оціночної діяльності протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, тел. (0552)
22-44-44.
Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00
до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт:
www.spfu.gov.ua:
контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного майна
в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, яка є
відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк Світлана Вікторівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.
4. Додаткова інформація
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd22.
в національній валюті:
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом
п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни
продажу об’єкта приватизації переможцем;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса:м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок: UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ: 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account:UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 22.06.2020
№ 239 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації державної власності – «Котельня».
Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-03-03-000009-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від
дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).
Крок аукціону на аукціоні з умовами: 1 070,13 грн (одна тисяча
сімдесят грн 13 коп.).
Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні
за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 535,07 грн (п’ятсот тридцять п’ять грн 07 коп.).
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.

до уваги
оцінювачів

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

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.06.2020
м. Київ
№ 1012
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 08 листопада 2018 року № 874/18
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та
їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності
у Фонді державного майна України звіту про оцінку збитків, що призвели до
завдання майнової шкоди власнику колісного транспортного засобу (вх. Фонду державного майна України від 18 лютого 2020 року № 1330/04838), що за
результатами рецензування громадською організацією «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки» та рецензентом-оцінювачем Любченком В. І. (рецензія
затверджена експертною радою Всеукраїнської громадської організації «Союз
експертів України»; протокол від 21.11.2019 № 05/2019) класифікується за
ознакою абзацу четвертого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні
засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, враховуючи, що результати такої оцінки використані замовником, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08 листопада
2018 року № 874/18, виданий Фондом державного майна України товариству з обмеженою відповідальністю «КЛЕВЕР ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний
код юридичної особи в ЄДРПОУ 40174792).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього
наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.06.2020
м. Київ
№ 1013
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 15 серпня 2018 року № 634/18
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок
анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі
змінами), за наявності у Фонді державного майна України звіту про оцінку
нерухомого майна (вх. Фонду державного майна України від 17 січня 2020
року № 15/01645), що за результатами рецензування рецензентом, який
працює в штаті Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях, та громадської організації «Всеукраїнська
спілка оцінювачів землі» класифікується за ознакою абзацу п’ятого пункту
67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових
прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15 серпня 2018
року № 634/18, виданий Фондом державного майна України фізичній особі –
підприємцю Кобцю Миколі Филимоновичу (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 1723013990).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього
наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.06.2020
м. Київ
№ 1043
Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 28 травня 2020 року № 444/20
Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року
№ 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року
за № 417/12291 (зі змінами), враховуючи наказ Фонду державного майна
України від 09 червня 2020 року № 978 «Щодо внесення відповідних змін до
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно
оцінювача В’юн Г. О.», яким позбавлено (анульовано) В’юн Ганну Олександрівну спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого мана, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 30 листопада 2013 року МФ № 8246,
виданого Фондом державного майна України спільно з ПрАТ «Харківський
центр науково-технічної та економічної інформації», а також враховуючи те,
що В’юн Г. О. була заявлена єдиним оцінювачем у штатному складі товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ЕКСПЕРТ – 2012» під час
прийняття Фондом державного майна України рішення про видачу суб’єкту
господарювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28 травня 2020
року № 444/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ЕКСПЕРТ –
2012» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38160780).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього
наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.06.2020
м. Київ
№ 1044
Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
від 02 вересня 2019 року № 692/19
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок
анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із
заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «ПАРТНЕР» (вх. Фонду державного
майна України від 05 червня 2020 року № 19/7382), НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02 вересня 2019 року № 692/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ
«ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «ПАРТНЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи
в ЄДРПОУ 43129061).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та
суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього
наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду
Андрій ЄГОРОВ

8 липня 2020 року
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відомості
приватизації

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

Увага! Публікуються змінені переліки об’єктів, затверджені наказом Фонду від 25.06.2020 № 1092.
Додаток 2
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 25.06.2020 № 1092)

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

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
00371943
Єдиний майновий комплекс
Вінницька обл., ШаргоАпарат Фонду
Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про внедержавного підприємства «Му- родський р-н, с. Мурафа,
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 №
рафський кар’єр»
вул. Зарічна, 1
1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої
приватизації, що підлягають приватизації в 2020
році» (із змінами)
42809403
Єдиний майновий комплекс
Вінницька обл., м. Вінни- Державна служба України з питань Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про внедержавного підприємства
ця, вул. 600-Річчя, 19
геодезії, картографії та кадастру
сення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 №
«Державний фонд геопросторо1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої
вих даних України»
приватизації, що підлягають приватизації в 2020
році» (із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
25896374 Єдиний майновий комплекс
Київська обл., м. Обухів,
Регіональне відділення Фонду дер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердержавного підприємства «Обу- вул. Малишка, 54
жавного майна України по Київській, дження переліків об’єктів малої приватизації, що
хівське будівельно-монтажне
Черкаській та Чернігівській областях підлягають приватизації в 2020 році»
управління»
33460802 Єдиний майновий комплекс дер- Чернігівська обл.,
Чернігівська обласна державна
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649 «Про внесення
жавного комерційного підприєм- м. Новгород-Сіверський,
адміністрація
змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
ства «Готель «Слов’янський»
вул. Монастирська, 2а
«Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
32778065 Єдиний майновий комплекс
Миколаївська обл., Казанків- Регіональне відділення Фонду дер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердержавного підприємства «Воло- ський р-н, с. Володимирівка, жавного майна України по Одеській дження переліків об’єктів малої приватизації, що
димирське»
вул. Марії Павлової, 36
та Миколаївській областях
підлягають приватизації в 2020 році»
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
00383604
Єдиний майновий комплекс
Херсонська обл., ГолоАпарат Фонду
Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899 «Про внедержавного підприємства «Ге- пристанський р-н, с. Гесення змін до наказу Фонду від 28.12.2019 №
ройське дослідно-промислове
ройське, вул. Дубинди, 17
1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої
підприємтво»
приватизації, що підлягають приватизації в 2020
році» (із змінами)
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
01388199 Єдиний майновий комплекс дерм.Київ, вул. Ремонтна, 12 Регіональне відділення Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвержавного підприємства «Спеціалізопо м. Києву
дження переліків об’єктів малої приватизації, що
ваний будівельно-монтажнй поїзд
підлягають приватизації в 2020 році»
по зв’язку № 853»
Апарат Фонду
00205104 Державне підприємство «Черм. Черкаси, вул. Чигирин- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затверкаський державний завод хіміч- ська, 21
дження переліків об’єктів малої приватизації, що
них реактивів»
підлягають приватизації в 2020 році»
33749517 Державне підприємство «Центр м. Київ, вул. Митрополита Міністерство енергетики та захисту Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про затвереколого-експертної аналітики»
Василя Липківського, 35
довкілля України
дження переліків об’єктів малої приватизації, що
підлягають приватизації в 2020 році»
14314601 Єдиний майновий комплекс дер- м. Львів, вул. АнтоноАпарат Фонду
Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 «Про внесення
жавного підприємства «Науково- вича, 90
змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
дослідний інститут приймальних
затвердження переліків об’єктів малої приватизаелектронно-променевих трубок
ції, що підлягають приватизації в 2020 році»
«Еротрон»
00952485 Єдиний майновий комплекс
Хмельницька обл., Дунає- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110 «Про внесення
державного підприємства
вецький район, смт. Дуназмін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
«Дунаєвецький комбінат хлібо- ївці, вул. Лермонтова, 1
затвердження переліків об’єктів малої приватизапродуктів»
ції, що підлягають приватизації в 2020 році»
05513715 Єдиний майновий комплекс
м. Івано-Франківськ, с. Ми- Апарат Фонду
Наказ Фонду від 24.01.2020 № 141 «Про внесення
державного підприємства
китинці, вул. Юності, 2В
змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
«Івано-Франківський комбінат
затвердження переліків об’єктів малої приватизації,
хлібопродуктів»
що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Продовження додатка 3
Назва об’єкта
Будівля млина загальною площею 80,2 кв. м,
що не увійшла до статутного капіталу КСП «Поділля», код за ЄДРПОУ 00448150
Погріб загальною площею 50,4 кв. м, що не увійшов до статутного капіталу КСП «Поділля», код
за ЄДРПОУ 00448150
Будівля лазні літ. А, тамбур літ. А1, прибудова літ
А2 загальною площею 135,9 кв. м, що не увійшла
до статутного капіталу ВАТ «Барський цукровий
завод», код за ЄДРПОУ 00371914
Будівля лазні загальною площею 153,1 кв. м,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод», код за
ЄДРПОУ 00371593
Будівля колишнього клубу з антресоллю, підвалом п/А загальною площею 410,9 кв. м, ганком,
прибудовами а, а1, яка не увійшла до статутного
капіталу СВАТ «Обрій», код за ЄДРПОУ 03058840
Будівля лазні загальною площею 104,2 кв. м,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ситковецький цукровий завод», код за ЄДРПОУ
00371765
Приміщення їдальні площею 308,8 кв. м, що не
увійшло до статутного капіталу ВАТ «Ямпільський
консервний завод», код за ЄДРПОУ 00374025
Виробнича будівля складу № 1 літ.А загальною
площею 94,0 кв. м

Мережа господарсько-побутової каналізації виробничого майданчика, інв. № 3262, 1985 р. в.

Повітроводи АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в.

Колектор вузла очисних споруд господарчої та
побутової води, інв. № 3197, 1985 р. в.

Напірний трубопровід незабруднених виробничих стічних вод з ставків-накопичувачів на ставки
біохімочистки, інв. № 3185, 1985 р. в.
Напірний трубопровід 1407 виробничих стічних вод на ставки- накопичувачі, інв. № 3184,
1985 р. в.

02497938

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

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

Напірний трубопровід питної води на вузол біохімочистки В-15, інв. № 3157, 1985 р. в.

02497980

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

Міністерство розвитку громад та
територій України

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

Напірний трубопровід скиду очисних вод в акумулюючі ставки К 1-14Б, інв. № 3182, 1985 р. в.

02497789

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

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29

Міністерство розвитку громад та
територій України

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

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

Рівненська обл., РадивиАпарат Фонду
лівський р-н, м. Радивилів,
вул. Волковенка, 11

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «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)

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів»

Чернівецька обл., Кіцман- Апарат Фонду
ський р-н, смт. Неполоківці, вул. Магістральна, 43

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «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)

Єдиний майновий комплекс дер- Чернігівська обл., м. Ніжин, Апарат Фонду
жавного підприємства «Ніжин- пров. Урожайний, 16
ський комбінат хлібопродуктів»

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «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)

00955791

00957152

00952634

Гараж загальною площею 20,2 кв. м

Назва балансоут
Адреса об’єкта
римувача або зберігача, Орган управління
код за ЄДРПОУ
Вінницька обл., Гайсин- ФГ «Людмила-Вінко»,
Регіональне відський р-н, с. Бубнівка, код за ЄДРПОУ
ділення Фонду
вул. Першотравне35711815
по Вінницькій та
ва, 82А
Хмельницькій областях
Вінницька обл., Гайсин- ФГ «Людмила-Вінко»,
Регіональне відський р-н, с. Бубнівка, код за ЄДРПОУ
ділення Фонду
вул. Першотравне35711815
по Вінницькій та
ва, 84А
Хмельницькій областях
Вінницька обл., м. Бар,
Відсутній
Регіональне відвул. Героїв Чорнобиділення Фонду
ля, 10
по Вінницькій та
Хмельницькій областях
Вінницька обл.,
Відсутній
Регіональне відМурованоділення Фонду
куриловецький р-н,
по Вінницькій та
с. Вищеольчедаїв,
Хмельницькій обвул. Урожайна, 3
ластях
Вінницька обл., КозяВідсутній
Регіональне відтинський р-н, с. Іванківділення Фонду
ці, вул. Шевченка Т., 29
по Вінницькій та
Хмельницькій областях
Вінницька обл., НеВідсутній
Регіональне відмирівський р-н, смт.
ділення Фонду
Ситківці, вул. Манпо Вінницькій та
дролька, 27
Хмельницькій областях
Вінницька обл., м. Ям- ПрАТ «АгропереробРегіональне відпіль, вул. Сонячна, 6
ник», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду
00374025
по Вінницькій та
Хмельницькій областях
Вінницька обл., Шарго- Вінницька філія ПАТ
Регіональне відродський р-н, с. Рахни «Укртелеком», код за
ділення Фонду
Лісові, вул. МакаренЄДРПОУ 01182204
по Вінницькій та
ка, 32-А
Хмельницькій областях
Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відпільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за ділення Фонду
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
по Вінницькій та
ська, 103
Хмельницькій областях
Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відпільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за ділення Фонду
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
по Вінницькій та
ська, 103
Хмельницькій областях
Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відпільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за ділення Фонду
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
по Вінницькій та
ська, 103
Хмельницькій областях
Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відпільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за ділення Фонду
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
по Вінницькій та
ська, 103
Хмельницькій областях
Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне віддіпільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за лення онду по Він
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ницькій та Хмельська, 103
ницькій областях
Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відпільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за ділення Фонду
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
по Вінницькій та
ська, 103
Хмельницькій областях
Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
Регіональне відпільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за ділення Фонду
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
по Вінницькій та
ська, 103
Хмельницькій областях
Вінницька обл, БарПівнічний офіс ДерДержавна аудиський р-н, м. Бар,
жаудитслужби, код за
торська служба
вул. Кривоноса 66-А,
ЄДРПОУ 40479560
України
гараж 2, 3
Вінницька обл., м. Він Північний офіс ДерДержавна аудиниця, вул. Чехова, 1а, жаудитслужби, код за
торська служба
ТВГ «Авіатор», гараж
ЄДРПОУ 40479560
України
280 (303)
Вінницька обл., БарПівнічний офіс ДерДержавна аудиський р-н, м. Бар,
жаудитслужби, код за
торська служба
майдан Святого Мико- ЄДРПОУ 40479560
України
лая, 20

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

ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код за ЄДРПОУ
03449841

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

14311465 Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Державний проектний інститут
«ДІПРОВЕРФ»

м. Київ, вул. Преображен- Апарат Фонду
ська, 25

Наказ Фонду від 18.03.2020 № 508 «Про внесення
змін до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
затвердження переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)

Будівля їдальні літ. «А», загальною площею
205,3 кв. м

01125689

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
«Білгород-Дністровський морський торговельний порт»

Одеська обл., м. Білгород- Міністерство інфраструктури
Дністровський, вул. Шаб- України
ська, 81

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

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

Державна служба
статистики України

Єдиний майновий комплекс
державного підприємства
Міністерства оборони України
Дружбівський кар’єр нерудних
копалин «Кварц»

Житомирська обл., Олевський р-н, смт. Дружба,
вул. Леніна,1

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)

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

Адміністративна будівля, загальною площею
590,3 кв. м

Державна служба
статистики України

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)

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

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

07624867

00952166

Апарат Фонду

Єдиний майновий комплекс дер- Полтавська обл., м. Полта- Апарат Фонду
жавного підприємства «Полтав- ва, вул. Небесної Сотні, 69
ський комбінат хлібопродуктів»

Додаток 3
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 25.06.2020 № 1092)

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 відНаказ 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
«Про затвердження переліків об’єктів
ного капіталу ВАТ «Тульчинське АТП 10557», код чин, вул. Леонтовича
05460953
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 05460953
Миколи, 61
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Будівля лазні літ. «А» загальною площею
Вінницька обл.,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
114,0 кв. м, яка не увійшла до статутного капіта- Могилів-Подільський
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об’єктів
лу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ 00414247
р-н, с. Козлів, вул. Пепо Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приремоги, 37
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Будівля будинку побуту літ. «А» загальною пло- Вінницька обл., КозяСТОВ «Пляхівське», код Регіональне відНаказ 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
«Про затвердження переліків об’єктів
статутного капіталу КСП «Пляхівське», код за
ва, вул. Подільська, 7а
по Вінницькій та
малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 00448195
Хмельницькій об- ватизації в 2020 році»
ластях
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

8 липня 2020 року

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

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

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

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 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»
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва балансоут
римувача або зберігача, Орган управління
код за ЄДРПОУ
Хмельницька обл., Де- Центрально-Західне між- Міністерство юстиражнянський р-н, м. Де- регіональне управління ції України
ражня, вул. Миру, 89
Міністерства юстиції (м.
Хмельницький), код за
ЄДРПОУ 43316784

Назва балансоут
римувача або зберігача, Орган управління
код за ЄДРПОУ
Адміністративне (нежитлове) приміщення загаль- Дніпропетровська обл., Східний офіс Державної Державна аудиною площею 185,4 кв. м
Криничанський р-н,
аудиторської служби
торська служба
смт. Кринички, вул.
України, код за ЄДРПОУ України
Грушевського Михай- 40477689
ла, 4а

Будівля сараю

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

Гараж загальною площею 27,9 кв. м

Дніпропетровська обл.,
Криничанський р-н,
смт. Кринички, вул.
Грушевського Михайла, 4/1

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

Нежитлова будівля загальною площею 398,1
кв. м

Дніпропетровська обл.,
м. Першотравенськ,
вул. Молодіжна, 34

Приміщення, загальною площею 487,93 кв. м

Дніпропетровська обл.,
смт. Магдалинівка,
вул. Центральна, 44

Будівля, загальною площею 135,7 кв. м

Дніпропетровська обл.,
смт. Царичанка, вул.
Центральна, 105

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Нежитлова будівля загальною площею
687,4 кв. м

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

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
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)
Регіональний офіс
Державне агентство Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
водних ресурсів у Хмель- водних ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ницькій області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 05446893
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Чемеровецька районна Державна служба Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
державна лікарня вете- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ринарної медицини, код безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 00712019
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Продовження додатка 3

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)
Частина адміністративної будівлі, загальною
Хмельницька обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
площею 278,6 кв. м., гараж наземний, загаль- Полонський р-н, м. По- тистики у Хмельницькій статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ною площею 26,9 кв. м, складське приміщення, лонне, вул. Л. Українобласті, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
загальною площею 15,2 кв. м
ки, 154
02362894
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля, загальною площею
Хмельницька обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
491,8 кв. м
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)
Адміністративний будинок, загальною площею
Хмельницька обл., Во- Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
426,9 кв. м
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)
Нежиле приміщення, загальною площею 483,5
Хмельницька обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
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 відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
будовами літ. А1-1, А2-1) загальною площею
Дніпровський р-н,
ЄДРПОУ 00488763
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
115,9 кв. м
с. Степове, вул. ВесДніпропетровській, малої приватизації, що підлягають приняна, 4а
Запорізькій та
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля заправного Дніпропетровська обл., ПрАТ «Північний
Регіональне відНаказ 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
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
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 відНаказ 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
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 з підвалом літ. під
Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне відНаказ 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
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне відНаказ 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
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 площею 178,5 кв. м, Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне відНаказ 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
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Гараж ДК (склад) літ. Б-1 загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Інтерпайп НижРегіональне відНаказ Фонду від 28.02.2020 № 367
98,2 кв.м
м. Дніпро, просп. Кал- ньодніпровський трубо- ділення по Дні«Про внесення змін до наказу Фонду від
нишевського Петра, 27к прокатний завод», код за пропетровській,
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 05393116
Запорізькій та
переліків об’єктів малої приватизації, що
Кіровоградській
підлягають приватизації в 2020 році»
областях
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, що
2, 50000
області, код за ЄДРПОУ
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

№ 30 (1310)

Теофіпольська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00711942

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

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

Запорізька обл., Запорізький р-н, смт.
Кушугум, вул. Історична
(вул. Комсомольська), 11
Технічна будівля ПРЦ літ. К, загальною площею Запорізька обл., За41,9 кв. м
порізький р-н, смт.
Кушугум, вул. Історична
(вул. Комсомольська), 11
Склад ПММ, літ. М, загальною площею
Запорізька обл., За19,7 кв. м
порізький р-н, смт.
Кушугум, вул. Історична
(вул. Комсомольська), 11
Свинарник на 300 місць, літ. Д, Ж, загальною
Запорізька обл., Полоплощею 612,2 кв. м; відстійники первинні: № 2 пло- гівський р-н, м. Пологи,
щею 22,9 кв. м; № 3 площею 22,9 кв. м; жолоб № 5 вул. Кар’єрна, 28
площею 93,2 м. п.; паркан № 4 площею 76,8 кв. м;
станція насосної артсвердловини площею
22,4 кв. м; дробарка «Волгарь», інв. № 457012; дробарка «Волгарь», інв. № 457014; шафа платтєва з
антресоллю, нв. № 700390; шафа платтєва з антресоллю, інв. № 700391; пересувна підстанція ПКТП,
інв. № 400632; трактор МТЗ-572, інв. № 400672;
трансформатор МТЗ-80, інв. № 400698
Котельня з підвалом та тамбуром, літ. К, к, К11, Запорізька обл., ПолоК12, площею 608,9 кв. м; слюсарна майстерня, гівський р-н, м. Пологи,
літ К6, площею 74,5 кв. м; зварювальний цех, літ. вул. Кар’єрна, 28
К7, площею 36,9 кв. м; склад, літ. К8, площею
20,0 кв. м; гараж літ. К9, площею 55,3 кв. м; димова труба, літ. К15; майданчик котельної І
Нежитлове приміщення № 7 основної частини
Запорізька обл., м. Берліт. А IV НЖ загальною площею 1 712,3 кв. м
дянськ, вул. Туристична
(вул. Єгорова), 2а

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
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)
Східний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
України, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
40477689
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
ПрАТ «Павлоград
Міністерство енер- Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
вугілля», код за ЄДРПОУ гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
00178353
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
статистики у
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
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)
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
статистики у
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
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)
ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
за ЄДРПОУ 21560766
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
за ЄДРПОУ 21560766

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

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
за ЄДРПОУ 21560766

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

ТОВ «Гірничодобувна
Регіональне відкомпанія «МІНЕРАЛ», код ділення Фонду по
за ЄДРПОУ 00191253
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

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

ТОВ «Гірничодобувна
Регіональне відкомпанія «МІНЕРАЛ», код ділення Фонду по
за ЄДРПОУ 00191253
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
ПрАТ «ЗАВОД «ПРИРегіональне відЛИВ», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду по
14311459
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
Регіональне відСТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗА- ділення Фонду по
ВОД», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській,
00191247
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
Регіональне відСТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗА- ділення Фонду по
ВОД», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській,
00191247
Запорізькій та
Кіровоградській
областях
Головне управління
Державна служба
статистики у Запорізькій статистики України
області, код за ЄДРПОУ
02360576

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»

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

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

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

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

Нежитлова будівля, літ. А загальною площею
318,9 кв. м

Запорізька обл.,
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
Кам’янсько«Про внесення змін до наказу Фонду від
Дніпровський
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
р-н, м. Кам’янкапереліків об’єктів малої приватизації,
Дніпровська, вул. Нащо підлягають приватизації в 2020 році»
бережна, 68
(із змінами)
Запорізька обл., м. Орі- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
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)
Кіровоградська обл.,
ДП «Східний ГЗК», код за Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
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»
Кіровоградська обл.,
ТОВ «Користівське
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
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
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Кіровоградська обл.,
ТДВ «Маловисківське
Регіональне відНаказ 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
ватизації в 2020 році»
Жовтнева), 132/1
Кіровоградській
областях
Кіровоградська обл.,
ТОВ «Вентура», код за
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
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
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Кіровоградська обл.,
ПрАТ «НовомиргоРегіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
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
ватизації в 2020 році»
03117398
Кіровоградській
областях
Кіровоградська обл.,
ПАТ «Помічнянський еле- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
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
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Кіровоградська обл.,
СТОВ «Степ-Агро», код Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
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
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Кіровоградська обл.,
ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКСРегіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
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
ватизації в 2020 році»
Кіровоградській
областях
Кіровоградська обл.,
ЗАТ «Голованівський
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
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
ватизації в 2020 році»
Крупської), 10
Кіровоградській
областях
Кіровоградська обл.,
ТДВ «Кіровоградське
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
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
ватизації в 2020 році»
Тореза), 27-а
Кіровоградській
областях
Кіровоградська обл.,
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
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
ватизації в 2020 році»
на), 18
Кіровоградській
областях
Кіровоградська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
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»

Нежитлова будівля літ. А, загальною площею
387,6 кв. м

Автомобільні бокси ГРП-3 загальною площею
221,4 кв. м
Нежитлове приміщення (підвальне) загальною
площею 34,0 кв. м

Будівля підвалу загальною площею 209,7 кв. м

Нежитлове підвальне приміщення загальною
площею 38,4 кв. м

Нежитлове підвальне приміщення загальною
площею 25,5 кв. м

Підвальне приміщення загальною площею
164,2 кв. м

Підвальне приміщення прийомо – здаточного
корпусу загальною площею 187,7 кв. м

Нежитлове приміщення загальною площею
260,8 кв. м

Виробничий будинок (забійний цех) загальною
площею 93,0 кв. м

Нежитлове приміщення загальною площею
192,9 кв. м

Нежитлова будівля загальною площею
227,3 кв. м

Нежитлова будівля загальною площею
104,3 кв. м

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»
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва балансоут
Адреса об’єкта
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Кіровоградська обл.,
Головне управління
Онуфріївський р-н, смт. ДержпродспоживслужОнуфріївка, вул. Михай- би в Кіровоградській
ла Скляра, 10
області, код за ЄДРПОУ
40342220
Кіровоградська обл.,
Головне Управління
м. Знам’янка, вул. Ге- статистики у Кіровороїв Крут (Луначарградській області, код за
ського), 6
ЄДРПОУ 02360926

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Назва об’єкта
Орган управління
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Нежитлові будівлі: адмінбудинок літ. «А» заДержавна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
гальною площею 107,8 кв.м, гараж на 3 бокси
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
літ. «Б»
безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації, що
хисту споживачів
підлягають приватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля загальною площею 104,3
Державна служба Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
кв. м
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»
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,
жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
погріб, б; паркан № 1; замощення, 1
с. Гурівка, вул. Ценнарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
тральна, 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 198,9 кв. Кіровоградська обл.,
Долинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
м у складі: адмінбудинок, А; гараж-сарай, Б; ізо- Долинський р-н, м. До- жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
лятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, К;
линська, вул. 8 берез- нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
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 158,8 кв. Кіровоградська обл.,
Долинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
м у складі: адмінбудинок, А; прибудова, а; гараж, Долинський р-н,
жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Б; сарай, Р; погріб, Л
с. Олександрівка, вул. нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Добрянська, 2а
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 129,2
Кіровоградська обл.,
Долинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
кв. м у складі: адмінбудинок, А; прибудова, а;
Долинський р-н, с. Вар- жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В; вбиварівка, вул. Садова, 7 нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1
ЄДРПОУ 00700002
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, вул.
Пенсійного фонду Укра- України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
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, вул. Пенсійного фонду Укра- України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
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.
Голованівський р-н,
державна лікарня вете- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
м, 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 р-н, йонна державна лікарня України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ною площею 27,4 кв. м
смт. Нова Прага, вул.
ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Миру (Леніна), 153/1
код за ЄДРПОУ 00700097 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
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, вул. тистики у Кіровоградстатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
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 484,2
Івано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
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 обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
413,1 кв. м
м. Богородчани, вул.
статистики в Іваностатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
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
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
обл., м. Снятин, вул.
статистики в Іваностатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Кардинала Йосипа Слі- Франківській 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)
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Продовження додатка 3
Назва балансоут
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Окреме майно у складі: лабораторний корпус літ. м. Чернівці, вул. Крижа- Головне управління ДерА, площею 859,50 кв. м, склад літ. Б, площею
нівського Б., 23-А
жпродспоживслужби в
351,20 кв. м, гараж літ В, площею 209,20 кв. м,
Чернівецькій області, код
огорожа № 1
за ЄДРПОУ 40416813

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Орган управління
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають привих 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.
тистики у Тернопільській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Руська, 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)
Регіональне відділення по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Нежитлова будівля (їдальня (літ. «А»)) загальною Київська область,
ПАТ «Дзвінкове», код за Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 474,30 кв. м, що не увійшла до статут- Васильківський район, ЄДРПОУ 00857404
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
ного капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», с. Плесецьке, вул. ВаКиївській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикод за ЄДРПОУ 00857404
ровицька, 20-а
кій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Нежитлове приміщення їдальні (літ. «А») заКиївська область,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
гальною площею 430,1 кв. м, що не увійшло до Таращанський район,
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
статутного капіталу ВАТ «Лучанський цукровий
с. Лука, вул. ЗаводКиївській, Черкась- малої приватизації, що підлягають призавод», код за ЄДРПОУ 00372486 (припинено)
ська, 6
кій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Нежитлова будівля загальною площею 275,8
Київська обл., м. БроГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
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: адмінбуди- Київська обл., ІванківГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
нок під літерою «А» загальною площею 92,1 кв. ський р-н, смт. Іванків,
статистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
м; сарай під літерою «Б» загальною площею 61,7 вул. Поліська, 20
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
кв. м; вбиральня загальною площею 5,0 кв. м
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
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 262,3
Київська обл., м. ВаГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
кв. м
сильків, вул. Грушевстатистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ського, 1
області , код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж загальною площею 20 кв. м
Київська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
м. Ваcильків, вул. Грустатистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
шевського, 1
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Приміщення магазину (літ. А-1) загальною
Черкаська обл., м. Таль- Товариство з обмеженою Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 62,4 кв. м, що не увійшло до статутного не, вул. Кар’єрна, 16
відповідальністю «Таль- ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
капіталу ТОВ «Тальнівський щебзавод», код за
нівський щебзавод», код Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 01375038
за ЄДРПОУ 01375038
кій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Нежитлова будівля (Літ. А-ІІ Н) загальною плоЧеркаська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 732,9 кв. м
м. Шпола, вул. Лозуват- статистики у Черкаській статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
ська, 53
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02357999
ватизації в 2020 році»
Адміністративна будівля (літ. А2); ганок а; ганок Черкаська обл,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
1а; ганок 2а; пожежна драбина 3а, загальною
м. Кам’янка, пров. Галі статистики у Черкаській статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
площею 502,3 кв. м
Кудрі, 4
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02357999
ватизації в 2020 році»
Будівля лабораторії загальною площею 79,4 кв. м Черкаська обл., 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., смт
Маньківська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
стративна будівля з прибудовами, А, а, І, загаль- Маньківка, вул. Собор- державна лікарня
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ною площею 219,9 кв. м; сарай, Б, загальною
на, 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
Адміністративна будівля, загальною площею
700,5 кв. м

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

Відсутній

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

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

Відсутній

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

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

Відсутній

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

Відсутній

Нежитлова будівля, що не увійшла до статутного Чернігівська обл., Прикапіталу КСП «Переволочанське», код за ЄДРПОУ луцький р-н, с. Перево30005432
лочна, вул. Шкільна, 20

Відсутній

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

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

Відсутній

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

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

Відсутній

Гараж загальною площею 50,5 кв. м

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

Гараж загальною площею 28,4 кв. м

Чернігівська обл.,
Північний офіс Дерм. Бобровиця, вул. Не- жаудитслужби, код за
залежності, 29а/1
ЄДРПОУ 40479560

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

Чернігівська обл.,
м. НовгородСіверський, вул. Поштова, 13

Північний офіс Держаудитслужби, код за
ЄДРПОУ 40479560

Північний офіс Держаудитслужби, код за
ЄДРПОУ 40479560

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)
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
Київській, Черкась- малої приватизації, що підлягають прикій та Чернігівській ватизації в 2020 році»
областях
Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва балансоут
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Нежитлова будівля з господарськими будівлями Чернігівська обл.,
Бобровицька районна
та спорудами у складі: будинок А загальною
Бобровицький р-н,
державна лікарня ветеплощею 257,2 кв. м; прибудова а загальною пло- с. Кобижча, вул. Кашта- ринарної медицини, код
щею 6,4 кв. м; прибудова а1 загальною площею лянівка, 1
за ЄДРПОУ 00721219
27,0 кв. м; ганок а2; колодязь К
Комплекс нежитлових будівель у складі: будинок Чернігівська обл.,
Бобровицька районна
А загальною площею 43,6 кв. м; прибудова а
Бобровицький р-н,
державна лікарня ветезагальною площею 21,2 кв. м; ганок а1; сарай Б с. Осовець, вул. 9-го
ринарної медицини, код
загальною площею 26,3 кв. м; прибудова б за- Травня, 2а
за ЄДРПОУ 00721219
гальною 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 Чернігівська обл.,
Коропська районна дер73,8 кв. м, що становить 19/100 частки від неКоропський р-н, с. По- жавна лікарня ветерижитлових будівель об’єкта
кошичі, вул. Московнарної медицини, код за
ська, 7
ЄДРПОУ 00721171
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

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
Орган управління

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 відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
(2 од.), столи (5 од.)
дачів, вул. Фабрична, 4 целюлозно-паперовий
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
комбінат», код за ЄДЛьвівській, Закар- малої приватизації, що підлягають приРПОУ 0278801
патській та Волин- ватизації в 2020 році»
ській областях
Група інвентрних об’єктів у складі: автонаванта- м. Львів. вул. Братів
Товариство з обмеженою Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
жувач, автокран МКГ-16 гусеничний самохідний, Міхновських, 32а
відповідальністю «Рем- ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
автомашина УАЗ-469Б
Трест», код за ЄДРПОУ Львівській, Закар- малої приватизації, що підлягають при38425631 (зберігач)
патській та Волин- ватизації в 2020 році»
ській областях
Будівля дренажного складу з відділенням дроЛьвівська обл., м. Стеб- ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
блення (А-1) загальною площею 3837,2 кв. м
ник, вул. Дрогобицькод за ЄДРПОУ
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
ка, 127
36518912 (зберігач)
Львівській, Закар- малої приватизації, що підлягають припатській та Волин- ватизації в 2020 році»
ській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення Львівська обл., м. Бо- ВАТ «Галлак», код за
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
колишнього медпункту площею 131,3 кв. м,
рислав, вул. Дрогобиць- ЄДРПОУ 05796446
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
санпропускник до їдальні загальною плока, 721
Львівській, Закар- малої приватизації, що підлягають прищею 31,2 кв. м, теплиця загальною площею
патській та Волин- ватизації в 2020 році»
93,5 кв. м, овочесховище
ській областях
Нежитлові підвальні приміщення площею
м. Львів, вул. Генерала ПрАТ «Львівський місь- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
25,5 кв. м
Чупринки, 55а
кий молочний завод»,
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
код за ЄДРПОУ 00446368 Львівській, Закар- малої приватизації, що підлягають припатській та Волин- ватизації в 2020 році»
ській областях
Побутові приміщення площею 105,9 кв. м (буд. м. Львів, вул. ЛемківГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
літ. «А-2»)
ська, 9
Держпродспоживслужби України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
у Львівській області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 40349068
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Приміщення контори площею 180,3 кв. м (бум. Львів, вул. ЛемківГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
дівля літ. «Б-1»)
ська, 9
Держпродспоживслужби України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
у Львівській області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 40349068
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Нежитлова будівля площею 103,9 кв. м
Львівська обл., Дрого- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
бицький р-н, с. Нове
Держпродспоживслужби України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
Село, вул. Дрогобиць- у Львівській області, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають прика, 92
за ЄДРПОУ 40349068
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Група інвентарних об’єктів у складі:
Львівська обл., Дрого- Санаторій «НафтуРегіональне відНаказ Фонду від 23.01.2020 № 110
нежитлова будівля водогрязелікування площею бицький р-н, с. Модричі, ся Прикарпаття», код
ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
1124,8 кв. м;
вул. Курортна, 1/4;
за ЄДРПОУ 20795071
Львівській, Закар- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
нежитлова будівля пансіонату площею 3414,6
Львівська обл., Дрого- (орендар)
патській та Волин- переліків об’єктів малої приватизації, що
кв. м;
бицький р-н, с. Модричі,
ській областях
підлягають приватизації в 2020 році»
нежитлова будівля клубу-їдальні площею 1607,0 вул. Курортна, 1/5;
кв. м;
Львівська обл., Дрогобудівля спального корпусу площею 3073 кв. м
бицький р-н, с. Модричі,
вул. Курортна, 1/6;
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі,
вул. Курортна, 1/3
Нежитлова будівля, літ. А-3, загальною площею Львівська обл., м. Чер- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
1080,4 кв. м
воноград, пр. ШевДержгеокадастру у
з питань геодезії, «Про внесення змін до наказу Фонду від
ченка, 3Б
Львівській області, код картографії та ка- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 39769942
дастру
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Колишній пожежний автомобіль (ГАЗ 66-01)
Львівська обл., Буський ПрАТ «Красненський
Регіональне відНаказ Фонду від 13.04.2020 № 649
р-н, м. Красне, вул. За- комбінат хлібопродукділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
лізнична, 18
тів», код за ЄДРПОУ
Львівській, Закар- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
00952060
патській та Волин- переліків об’єктів малої приватизації,
ській областях
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбуди- Львівська обл.,
Івано-Франківська експе- Державна служба Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
нок, Б, площею 641,5 кв. м; хата-читальня, В,
м. Стрий, вул. Лесідиція з геофізичних до- геології та надр
«Про внесення змін до наказу Фонду від
площею 117,0 кв. м; прохідна, Г, площею 8,0
ва Я., 10
сліджень в свердловинах України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
кв. м; адмінбудинок № 2, Д, площею 227,0 кв. м;
державного геофізичного
переліків об’єктів малої приватизації,
центральний склад, Е, площею 247,0 кв. м; перпідприємства «Укргеощо підлягають приватизації в 2020 році»
фораційна лабораторія, столярний цех, Ж, плофізика», код за ЄДРПОУ
(із змінами)
щею 336,6 кв. м; склад радіоактивних джерел, Л,
01432776
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 Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
(інв. № 7)
ський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Климіва-Легенди, 40
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля компресорної площею 413,3 кв. м (інв. Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
№ 201)
ський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Климіва-Легенди, 40
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля АБК (тимчасове) площею 668,5 кв. м
Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
(інв. № 213); теплиця площею 132,8 кв. м (інв. ський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
№ 200)
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Климіва-Легенди, 40
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля АБК (новий) площею 4281,3 кв. м, буЛьвівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
дівля лампової площею 933,7 кв. м (інв. № 33); ський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
пункт підземного харчування площею 243,3 кв. Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
м (інв. № 187); резервуар на 1000 куб. м (інв. № Климіва-Легенди, 40
переліків об’єктів малої приватизації,
40); господарська побудова каналізація (інв. №
що підлягають приватизації в 2020 році»
41); автопід’їзд до шахти (інв. № 48)
(із змінами)
Будівля підйому машин допоміжного ствола пло- Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
щею 831,5 кв. м (інв. № 10)
ський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Климіва-Легенди, 40
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Склад обладнання і матеріалів площею 401,0
Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
кв.м (інв. № 31)
ський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Климіва-Легенди, 40
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля прохідної і пожежного пункту площею
Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
82,8 кв. м (інв. № 46)
ський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Климіва-Легенди, 40
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля складу гірничо-шахтного обладнання
Львівська обл., Сокаль- Державне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
площею 1293,2 кв. м (інв. № 181)
ський р-н, с. Сілець,
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Копані присілок, вул.
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Климіва-Легенди, 40
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля «А-2», загальною площею 497,8 кв. м
Львівська обл., м. Яво- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
рів, вул. Котляревстатистики у Львівській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ського, 3
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02361400
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівлі, загальною площею 782,9 кв. м
Львівська обл., м. Пус- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
томити, вул. Заводстатистики у Львівській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ська, 10
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02361400
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)

№ 30 (1310)

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Продовження додатка 3
Назва балансоут
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Нежитлова будівля контори
Закарпатська обл.,
Державне підприємство
м. Берегово, про«Українська геологічна
спект Геологів, 31б
компанія», код за ЄДРПОУ 38078094
Вбудовані приміщення літ. А загальною площею Закарпатська обл., Ір- Головне управління ста212,6 кв. м
шавський р-н, м. Ірша- тистики у Закарпатській
ва, вул. Білецька, 4/2
області, код за ЄДРПОУ
02360464

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
геології та надр
«Про затвердження переліків об’єктів
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
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)
Адміністративна будівля площею 512,4 кв. м.
Волинська обл., СтаГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ровижівський р-н,
статистики у Волинській статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
смт. Стара Вижівка,
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають привул. Привокзальна, 2
02359662
ватизації в 2020 році»
Гараж, літер /Б-1/ загальною площею 33 кв. м
Волинська обл., м. Но- Західний офіс Держау- Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
воволинськ, вул. Шеп- дитслужби, код за ЄД- торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
тицького Митрополита РПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають при(вул. Піонерська), 18
ватизації в 2020 році»
Гараж /Літер П-1/ загальною площею 132,2 кв. м Волинська обл.,
Західний офіс Держау- Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Луцьк, вул. Підгадитслужби, код за ЄД- торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
єцька, 13
РПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Гараж, літер /А-1/ загальною площею 39,8 кв. м Волинська обл., смт.
Західний офіс Держау- Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Іваничі, вул. Грушевдитслужби, код за ЄД- торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
ського (вул. РадянРПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають приська), 1
ватизації в 2020 році»
Будівля адмінприміщення з гаражем «А-1» заВолинська обл., ЛюЗахідний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 28.02.2020 № 367
гальною площею 141,8 кв. м
бешівський р-н, смт
аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Любешів, вул. Бонда- України, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ренка, 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)
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Магазин № 2
Одеська обл., м. Ізмаїл, ТОВ «Мрія», код за ЄД- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Болградське шосе, 12 РПОУ 1037956
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
Одеській та Мико- малої приватизації, що підлягають прилаївській областях ватизації в 2020 році»
Пасажирський павільйон в Лузанівці
м. Одеса, пляж Лузанів- ДП «Одеський морський Міністерство інфра- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ка, 21/1
торговельний порт», код структури України «Про затвердження переліків об’єктів
за ЄДРПОУ 01125666
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Баштанський р-н, смт. жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
Баштанка, вул. Баштан- ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають приської Республіки, 38
ватизації в 2020 році»
Гараж
Миколаївська обл.,
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 відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Казанківський р-н,
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
с. Новоданилівка,
Одеській та Мико- малої приватизації, що підлягають привул. Індустріальна, 2
лаївській областях ватизації в 2020 році»
Майданчик для накопичення та тимчасового
Миколаївська обл.,
ПрАТ «Очаківське ХПП», Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
зберігання вантажів
Очаківський р-н, с. Ку- код за ЄДРПОУ 04270593 ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
цуруб, вул. ОльвійОдеській та Мико- малої приватизації, що підлягають приська, 1/15
лаївській областях ватизації в 2020 році»
Будівля санпропускника
Миколаївська обл.,
ВАТ «Снігурівське», код Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Снігурівський р-н,
за ЄДРПОУ 853046
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
м. Снігурівка, вул. ПозаОдеській та Мико- малої приватизації, що підлягають приміська, 7/1
лаївській областях ватизації в 2020 році»
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Нежитлова будівля загальною площею
Полтавська область,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
214,7 кв. м
Карлівський р-н, с. Соділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
лона Балка, вул. БасаПолтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають прирабової, 6
ській областях
ватизації в 2020 році»
Будівля приїжджої загальною площею 37,7 кв. м Полтавська обВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ласть, Глобинський
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
р-н, с. Шушвалівка,
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають привул. Паркова, 2а
ській областях
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля (продуктовий склад) загаль- Полтавська область,
ТОВ «ім. Чапаєва», код Регіональне відНаказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ною площею 131,4 кв. м
Диканський р-н, с. Ді- за ЄДРПОУ 00845878
ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
брова, вул. НовоселівПолтавській та Сум- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ська, 1б
ській областях
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Склад
Полтавська область,
ТОВ «ім. Чапаєва», код Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Диканський р-н, с. Дяч- за ЄДРПОУ 00845878
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
кове, пров. ЦентральПолтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приний, 5
ській областях
ватизації в 2020 році»
Заглиблений склад
Полтавська область,
ЗАТ «Лубнимеблі», код за Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Лубни, проспект Во- ЄДРПОУ 00275042
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
лодимирський, 94
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Погріб, літ. Ч-1
Полтавська область,
ТОВ «Полтаварибпром», Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Полтава, вул. Парти- код за ЄДРПОУ 25170795 ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
занська, 8/20
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля загальною площею 185 кв. м Полтавська область,
ПСП «Лозоватка», код за Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Чутівський р-н, с. Лозу- ЄДРПОУ 30748840
ділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
ватка, вул. Садова, 2
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Газобалонний склад
Полтавська область,
СВК «Перемога», код за Регіональне відНаказ Фонду від 18.03.2020 № 509
Хорольський р-н,
ЄДРПОУ 05423113
ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
с. Клепачі, вул. ФрукПолтавській та Сум- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
това, 2є
ській областях
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля
Полтавська обл., КобеВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ляцький р-н, с. Лівобеділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
режна Сокілка, вул. СтеПолтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають припова, 26
ській областях
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля колишньої лазні
Полтавська обл., КреВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
менчуцький р-н, с. Приділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
шиб, вул. Гагаріна, 23а
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Підвальне приміщення під будівлею контори
Полтавська обл., ПиряВідсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
тинський р-н, с. Віктоділення Фонду по «Про затвердження переліків об’єктів
рія, вул. Київська, 4-А
Полтавській та Сум- малої приватизації, що підлягають приській областях
ватизації в 2020 році»
Група інвентарних об’єктів 47/50 частини у скла- Полтавська обл., м. Га- Головне управління Пен- Пенсійний фонд
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
ді: нежитлова будівля А1, площею 318,5 кв. м. та дяч, вул. Лохвицька, 6
сійного фонду України в України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вбиральня Б1, площею 3,4 кв. м.
Полтавській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 13967927
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля
Полтавська область,
СВК «Перемога», код за Регіональне відНаказ Фонду від 18.03.2020 № 509
колишнього будинку ветеранів, Літ.”А-1,а,а1”,
Хорольський р-н,
ЄДРПОУ 05423113
ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
загальною площею 192,5 кв. м; кухня, Літ.”Б-1”, с. Вергуни, вул. РибальПолтавській та Сум- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
загальною площею 37,8 кв. м; сарай, Літ.”В-1”, ська, 29а
ській 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)
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Орган управління
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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)
Гараж, загальною площею 25,8 кв. м
Полтавська обл.,
Північно-Східний офіс Державна аудиНаказ Фонду від 18.03.2020 № 509
м. Миргород, вул. СоДержаудитслужби, 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 103,3
Полтавська обл., смт.
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
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 відНаказ Фонду від 18.03.2020 № 509
вул. Сумська, 97 Д
15948», код за ЄДРПОУ ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
03118558
Полтавській та Сум- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ській областях
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж
Сумська обл., БілопільБілопільська 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., БілопільБілопільська 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., ЛебединГоловне 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. Кролевецьжавної 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
Будівля та гараж
Сумська обл., м. Шост- Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ка, вул. 6-ої Гвардійжавної служби України України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ської Дивізії, 1
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
Адмінбудівля
Сумська обл., смт. Ве- Головне управління Дер- Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
лика Писарівка, вул. Не- жавної служби України України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
залежності, 13
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
Магазин-їдальня
Сумська область,
Відсутній
Регіональне відНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
Середино-Будський
ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
р-н, смт. ЗнобПолтавській та Сум- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Новгородське, вул.
ській областях
переліків об’єктів малої приватизації,
Тетяни Горєлової, 77
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: Матеріальний Рівненська обл., Воло- ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
склад ПТЕМ загальною площею 888,7 кв. м,
димирецький район,
«НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
Цех передмонтажних робіт загальною площею
м. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають при3555,3 кв. м, Бокс стоянки машин АТЦ бази
база № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
ПТЕМ загальною площею 1056,3 кв. м, Газове
мислової зони, 34,
господарство бази ПТЕМ загальною площею
корп.1, 2, 3, 4
302,2 кв. м
Загальностанційний лабораторно-побутовий кор- Рівненська обл., Волопус загальною площею 1493,9 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 33
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Продовження додатка 3
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

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:
Рівненська обл. Воавтовагова УВТК, А-1 загальною площею 14,5
лодимирецький р-н,
кв. м, навіс, вимощення бетонне ІІ площею 172 м. Вараш, Будівельна
кв. м, ворота металеві № 1, огорожа залізобаза № 1 та № 2 пробетонна № 2
мислової зони, 66
Група інвентарних об’єктів у складі: контораРівненська обл., Вопрохідна автогосподарства будбази загальною
лодимирецький район,
площею 435,6 кв. м, побутовий корпус автом. Вараш, Будівельна
гаража на 450 місць автогосподарства будбази база № 1 та № 2 прозагальною площею 4408 кв. м, пожежний
мислової зони, 48, 47
резервуар автогосподарства будбази V250 м.
куб, відкрита стоянка машин автогосподарства
будбази бетонне вимощення S=17237 кв. м, відкритий навіс автогосподарства будбази споруда
S=333,0 кв. м
Площадка укрупненої збірки та складування об- Рівненська обл., Вололаднання площею 966,6 кв. м, кабельне поле
димирецький район,
площею 3515 кв. м, площадка для збірки елек- м. Вараш, Будівельна
троосвітлювачів площею – 1217 кв. м
база № 1 та № 2 промислової зони, 41/1
Дільниця малої механізації загальною площею
Рівненська обл., Воло1311,8 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 45
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. Київпідвал – Пд) площею 397,6 кв. м
ська, 106

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

м. Рівне, вул. Київська, 106

Назва балансоут
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

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

ДП НВО «ПотенціалЕко», код за ЄДРПОУ
22555721
ДП НВО «ПотенціалЕко», код за ЄДРПОУ
22555721
Головне управління Держпродспоживслужби в
Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 40309748

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

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

Головне управління Держпродспоживслужби в
Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 40309748

Будівля адміністративна загальною площею
108 кв. м

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

Головне управління Держпродспоживслужби в
Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 40309748

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

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

Будівля лабораторії загальною площею
599,6 кв. м

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

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

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

Костопільська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 26299380

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

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

Костопільська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 26299380

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

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

Радивилівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00703753

Частина будівлі ветлікарні загальною площею
121,2 кв. м

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

Радивилівська районна
державна лікарня ветеринарної медицини код
за ЄДРПОУ 00703753

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

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

Головне управління Держпродспоживслужби в
Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 40309748

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
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
Адмінприміщення загальною площею 37,9 кв. м

Орган управління

Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
довкілля України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

ВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»

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

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»

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

Головне управління
Держпродспоживслужби
в Житомирській області,
код ЄДРПОУ 40346926

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

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

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)
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 відНаказ Фонду від 28.02.2020 № 367
ділення 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
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Продовження додатка 3
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

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

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

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

Назва балансоут
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Коростенська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 13568305
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

м. Житомир, вул. Покровська, 239-в

Будівля котельні

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

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
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 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 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

Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об’єктів
державного майна малої приватизації, що підлягають приУкраїни по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будівля колишнього дитячого садка загальною
Житомирська обл., Лу- ТОВ «Дивлинське», код Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 234,0 кв. м
гинський р-н, с. Вели- за ЄДРПОУ 5418595
ділення Фонду
«Про затвердження переліків об’єктів
кий Дивлин, вул. Цендержавного майна малої приватизації, що підлягають притральна, 54-А
України по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будівля колишнього дитячого садка загальною
Житомирська обл., Ан- ПрАТ «Фірма «Житоми- Регіональне відНаказ Фонду від 18.03.2020 № 509
площею 2511,5 кв. м
друшівський р-н, с. Ів- рінвест», код за ЄДРПОУ ділення 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 відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Овруцький р-н, с. Руд- кар’єр», код за ЄДРПОУ ділення Фонду
«Про затвердження переліків об’єктів
ня, вул. Робітнича, 10 01374547
державного майна малої приватизації, що підлягають приУкраїни по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Будинок торгового центру
Житомирська обл.,
Державне підприємство Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
Хорошівський р-н, смт. «Українська геологічна
геології та надр
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Нова Борова, вул. Пуш- компанія», код за 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, смт не управління водного
водних ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Яблунець, вул. Героїв
господарства, код за
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
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 р-н,
не управління водного
водних ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
с. Миколаївка, вул.
господарства, код за
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
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 відНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
м. Житомир, майдан
вач», код за ЄДРПОУ
ділення 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)
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., Зміїв- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
56,1 кв. м
ський р-н, м. Зміїв, вул. статистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
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.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
щею 440,3 кв. м
м. Первомайськ, вул.
статистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Соборна, 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)

№ 30 (1310)

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)
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 відНаказ Фонду від 28.02.2020 № 367
паснянський р-н, сщ.
птахофабрика», код за
ділення Фонду по «Про внесення змін до наказу Фонду від
Лисичанський, вул.
ЄДРПОУ 00851459
Харківській, Доне- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Молодіжна, 11
цькій та Луганській переліків об’єктів малої приватизації,
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, що
хисту споживачів
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, смт земельного кадаУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Білокуракине, вул. Ісстру», код за ЄДРПОУ
геодезії, картографії 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
торична, 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»
Територія складів другої групи, а саме: склад
Херсонська обл., Біло- Херсонська філія ДерМіністерство
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
(літ.1А) площею забудови 380,1 кв. м, склад (літ. зерський р-н, смт.
жавного підприємства
інфраструктури
«Про затвердження переліків об’єктів
2Д) площею забудови 19,0 кв. м, склад (літ.3Е) Кізомис, вул. Набереж- «Адміністрація морських України
малої приватизації, що підлягають приплощею забудови 8,8 кв. м, будівля охорони (літ. на, б/н
портів України», код за
ватизації в 2020 році»
4Г) площею забудови 31,6 кв. м., туалет (літ.
ЄДРПОУ 38728533
5Ж) площею 2,2 кв. м, навіс (літ.6Б) площею
164, кв. м, навіс (літ.7В) площею 164,7 кв. м,
огорожа 1, 2, 3 (№ 8)
Тепличне господарство
Херсонська область,
Херсонська філія ДерМіністерство інфра- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Голопристанський р-н, жавного підприємства
структури України «Про затвердження переліків об’єктів
м. Гола Пристань
«Адміністрація морських
малої приватизації, що підлягають припортів України», код за
ватизації в 2020 році»
ЄДРПОУ 38728533
Будівля складу цивільної оборони
м. Херсон, БериславТовариство з додатковою Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ське шосе, 44а
відповідальністю «Хер- ділення Фонду в
«Про затвердження переліків об’єктів
сонське АТП-16563», код Херсонській обмалої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 3119026
ласті, Автономній
ватизації в 2020 році»
Республіці Крим та
м. Севастополі
Внутрішньозаводські залізничні колії
Херсонська обл.,
Відкрите акціонерне
Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Каховка, Чаплинське товариство «Каховка»,
ділення Фонду в
«Про затвердження переліків об’єктів
шосе, 7
код за ЄДРПОУ 1033504 Херсонській обмалої приватизації, що підлягають при(припинено)
ласті, Автономній
ватизації в 2020 році»
Республіці Крим та
м. Севастополі
Будівля недіючої районної електричної підстанції м. Херсон, вул. Михай- ВАТ «Херсонський кон- Регіональне відНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
лівська (Петренка), 7
сервний завод дитячого ділення Фонду в
«Про затвердження переліків об’єктів
харчування ім. 8 БеХерсонській обмалої приватизації, що підлягають прирезня», код за ЄДРПОУ ласті, Автономній
ватизації в 2020 році»
5529573 (припинено)
Республіці Крим та
м. Севастополі
Котельня
Херсонська обл.,
ПАТ «ХерсонрибРегіональне відНаказ Фонду від 28.02.2020 № 367
м. Олешки, вул. Боггосп», код за ЄДРПОУ
ділення Фонду в
«Про внесення змін до наказу Фонду від
дана Хмельницького,
00476790,
Херсонській об28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
будівельна дільниця
ласті, Автономній
переліків об’єктів малої приватизації,
Республіці Крим та що підлягають приватизації в 2020 році»
м. Севастополі
(із змінами)
Будівля контори Ново-Олексіївського лісХерсонська обл., смт. ДП «Скадовське дослідне Державна агентство Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
ництва Скадовського державного лісоЛазурне, вул. Металісомисливське госпо- лісових ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
мисливського господарства (реєстровий
лургів, 2
дарство», код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
№00993225.3.АААДГЕ088) у складі: адмінбудівля
00993225
переліків об’єктів малої приватизації,
(літ. А, а, а1, а2) площею 116,3 кв. м; сарай (літ.
що підлягають приватизації в 2020 році»
Б);сарай (літ. В); душ (літ. Г); туалет (літ. Ж);
(із змінами)
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 роз- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
міщення громадського призначення загальною Кудрі, 43
32309722
витку економіки,
«Про затвердження переліків об’єктів
площею 85,0 кв. м
торгівлі та сільсько- малої приватизації, що підлягають приго господарства
ватизації в 2020 році»
України
Частина нежитлових приміщень корпусу № 7
м. Київ, вул. МосковДержавне підприємство Державне космічне Наказ Фонду від 18.02.2020 № 290
загальною площею 2761,6 кв. м
ська, 8
Завод «Арсенал», код за агентство України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ЄДРПОУ 14310520
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»
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Додаток 5
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 25.06.2020 № 1092)

ПЕРЕЛІК
об’єктів соціально-культурного призначення, що підлягають приватизації в 2020 році
Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Назва балансоутри
мувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Орган управління

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

Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Фізкультурно – оздоровчий
Дніпропетровська обл., АТ «Дніпровська
комплекс, А-2 загальною пло- м. Кам’янське, вул. Васи- ТЕЦ», код за ЄДРПОУ
щею 1 288,5 кв. м
льєвська, 124
00130820

Міністерство енергети- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
ки та захисту довкілля затвердження переліків об’єктів малої
України
приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році»
Піонерський табір з господар- Дніпропетровська обл., АТ «Дніпровська
Міністерство енергети- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
ськими (допоміжними) будів- Верхньодніпровський
ТЕЦ», код за ЄДРПОУ
ки та захисту довкілля затвердження переліків об’єктів малої
лями та спорудами
р-н, с. Бородаївка,
00130820
України
приватизації, що підлягають приватизації
вул. Зарічна, 4
в 2020 році»
Клуб металургів літ. А-1, навіс Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне відділення Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
літ. а-1, сарай літ. Б-1, ганки
м. Кам’янське, вул. Три- лургійний комбінат», код Фонду по Дніпропезатвердження переліків об’єктів малої
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, загальною тузна, 189
за ЄДРПОУ 05393043
тровській, Запорізькій приватизації, що підлягають приватизації
площею 1230,0 кв. м, тротута Кіровоградській
в 2020 році»
ар літ. І
областях
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відомості
приватизації

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ
Палац культури «Металург»

Адреса об’єкта
Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ,
вул. Паланочна, 6А

Назва балансоутри
мувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
АТ «Інтерпайп Новомосковський трубний
завод», код за ЄДРПОУ
05393139

Продовження додатка 5
Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Орган управління
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Регіональне відділення Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
Фонду по Дніпропе«Про внесення змін до наказу Фонду від
тровській, Запорізькій 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
та Кіровоградській
переліків об’єктів малої приватизації, що
областях
підлягають приватизації в 2020 році» (із
змінами)

Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях

Готель

Миколаївська обл.,
Миколаївський р-н,
селище Радісний Сад,
вул. Миру, 9Б

АТ «Радсад», код за
ЄДРПОУ 00413989

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

Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях

Нежитлова будівля (їдальня)
з майном

Кінотеатр «Електрон» на 580
місць загальною площею
832,3 кв. м

Харківська обл., Новово- ПрАТ «Новоселівський
долазький р-н, с. Ново- гірничо-збагачувальний
селівка, вул. Піщана, 2
комбінат», код за
ЄДРПОУ 30773938

Регіональне відділення
Фонду по Харківській,
Донецькій та Луганській областях

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)
Донецька обл.,
ПАТ «Донбасенерго», код Міністерство енергети- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574 «Про
Мар’їнський р-н, м. Кура- за ЄДРПОУ 23343582
ки та захисту довкілля затвердження переліків об’єктів малої
хове, вул. Мечникова, 12
України
приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році»
Додаток 7
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 25.06.2020 № 1092)

ПЕРЕЛІК
єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих,
що передані в оренду, приватизацію яких розпочато в 2018 – 2019 роках
Код за
ЄДРПОУ
01128475
14349640
00692239
08011078
00693233
00693227
04605711
00700192

07552205
25077191
14044113

31782788
07978157
08457704
31803446
24306494
00176259
00692386
05281529
01387828
33171824
13884006
22492239
21028008
24971375
00854995
00845921
21049938
02497967
00729646
24341869
14309764
00212630
00387298
08183514
22994509
23460862

23696820
24967600
38488780
16460790
37423350
05422987
30518866
21537419
25202325
30251613
36946596
33323245
31091889
01125614

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
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Запорізький
м. Запоріжжя, вул. Уральська, 1
Державний концерн «Укроборонпром»
автомобільний ремонтний завод»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Апостолівське Дніпропетровська обл., АпостоАпарат Фонду
підприємство по племінній справі у тваринництві»
лівський р-н, м. Апостолове, вул.
Каманіна, 1
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Софіївське під- Дніпропетровська обл., Софіївський Апарат Фонду
приємство по племінній справі в тваринництві»
р-н, с. Вакулове, вул. 40 років Перемоги, 2
Державне підприємство «Проектний інститут «ДніпродзержинськциДніпропетровська обл.,
Апарат Фонду
вільпроект»
м. Кам’янське, вул. Запорізька, 20а
Державна підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»
Кіровоградська обл., Олександрій- Регіональне відділення Фонду по Дніпроський р-н, с. Рожеве
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Регіональне відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Іваном. Івано-Франківськ, вул. Хриплин- Державний концерн «Укроборонпром»
Франківський котельно-зварювальний завод»
ська, 11
Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної швейноЧернівецька обл., Сокирянський р-н, Регіональне відділення Фонду по Іванотрикотажної фабрики
м. Новодністровськ
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства Тернопільське м. Тернопіль, Підволочиське шосе, Апарат Фонду
державне авіційне підприємство «Універсал-Авіа»
аеропорт
Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства
Київська обл., м. Бровари, вул. Сер- Міністерство аграрної політики та продо«Броварський оптовий ринок»
гія Москаленка, 26-А
вольства України
Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного
м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорно- Регіональне відділення Фонду по Київжитлово-побутового підприємства «Житлосервіс»
вола, 261/1
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «171 Чернігів- м. Чернігів, вул. Кошового, 1
Державний концерн «Укроборонпром»
ський ремонтний завод»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ніжинський
Чернігівська обл., м. Ніжин,
Державний концерн «Укроборонпром»
ремонтний завод інженерного озброєння»
вул. Прилуцька, 131
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ліктрави»
Львівська обл., Мостиський р-н,
Апарат Фонду
м. Мостиська, вул. Я. Мудрого, 121
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівське»
Львівська обл., Яворівський р-н,
Апарат Фонду
с. Висіч
Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного підприєм- Волинська обл., м. Нововолинськ,
Міністерство енергетики та вугільної проства «Волиньвугілля»
вул. Луцька,1
мисловості України
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»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волинська
Волинська обл., м. Ковель, вул.
Апарат Фонду
станція луківництва»
Ватутіна, 69
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Енергомонм. Одеса, вул. Семінарська, 15а
Регіональне відділення Фонду по Одеській
тажний поїзд № 754»
та Миколаївській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Регіональний Одеська обл., Біляївський р-н,
Регіональне відділення Фонду по Одеській
дослідно-експериментальний комплекс»
с. Паліївка
та Миколаївській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства ремонтном. Одеса, вул. Михайлівська, 13
Апарат Фонду
будівельної дільниці «Агрос»
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
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства
м. Одеса, вул. Терешкової, 21
Українська державна будівельна корпора«Нефон»
ція «Укрбуд»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК»
Одеська обл., Овідіопольський р-н, Державна служба України з питань
смт. Авангард, вул. Базова, 21
регуляторної політики та розвитку підприємництва
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ПлемрепроМиколаївська обл., Миколаївський
Апарат Фонду
дуктор «Степове»
р-н, с. Степове
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чутове»
Полтавська обл., смт. Чутове,
Регіональне відділення Фонду по Полтаввул. Центральна, 12, кімн. 7
ській та Сумській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
м. Полтава, вул. Сапіго, 1
Апарат Фонду
інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»
Державне підприємство «Державний проектний інститут містобудуван- м. Полтава, вул. Гоголя, 25
Апарат Фонду
ня «Міськбудпроект» (м. Полтава)
Єдиний майновий комплекс Державного насінницького сільськогоспо- Сумська обл., Конотопський р-н,
Апарат Фонду
дарського підприємства «Вирівське»
с. Вирівка, вул. Шевченка, 2
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бюро з стан- м. Харків, вул. Халтуріна, 46
Апарат Фонду
дартизації та нормативного забезпечення на залізничному транспорті»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський
м. Харків, вул. Достоєвського, 3
Державний концерн «Укроборонпром»
завод транспортного устаткування»
Державне підприємство «Український державний інститут по проекту- м. Харків, просп. Московський, 151 Регіональне відділення Фонду по Харківванню заводів важкого машинобудування»
ській, Донецькій та Луганській областях
Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський
Харківська обл., Богодухівський р-н, Регіональне відділення Фонду по Харківучбово-курсовий комбінат»
с. Лозова
ській, Донецькій та Луганській областях
Державне підприємство «Світанок»
Харківська обл., Балаклійський р-н, Апарат Фонду
м. Балаклія, вул. Загородня, 7
Державне підприємство «Благодатне»
Харківська обл., Зміївський р-н,
Апарат Фонду
с. Благодатне, вул. Жовтнева, 16
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з сер- м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
Регіональне відділення Фонду по Харківтифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов
ській, Донецькій та Луганській областях
процесу перевезень на залізничному транспорті»
Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден»
Донецька обл., м. Маріуполь, пр.
Міністерство інфраструктури України
Луніна, 42
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центральний м. Київ, вул. Фрунзе, 160/20
Державний концерн «Укроборонпром»
науково-дослідний інститут навігації і управління»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укроборонм. Київ, Саперно-Слобідський
Державний концерн «Укроборонпром»
ресурси»
проїзд, 3
Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Український
м. Київ, бул. Лесі Українки, 26
Міністерство регіонального розвитку,
інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва»
будівництва та житлово-комунального
господарства України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Проектний
м. Київ, вул. Межигірська, 83
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український
м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
центр у сфері благоустрою»
Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного забезм. Київ, вул. Михайла Чалого, 3
Апарат Фонду
печення та автоматики «Укрдорзв’язок»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
м. Київ, вул. Саксаганського, 1
Апарат Фонду
резервний насіннєвий фонд України»
Державне підприємство «Розрахунковий центр послуг»
м. Київ, просп. Возз’єднання, 15/17 Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Державне підприємство «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
виробів та конструкцій»
Державне підприємство «Науково-технічний центр оцінки відповідності м. Київ, вул. Віталія Шимановсько- Регіональне відділення Фонду по м. Києву
у будівництві «Будцентр»
го, 2/1
Державне підприємство «Центр будівельного та енергоефективного
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 Апарат Фонду
інжинірингу»
Апарат Фонду
Державне підприємство «Вінницький завод «Кристал»
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21
Апарат Фонду
Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях»
Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Героїв Апарат Фонду
Сталінграду, 36
Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське паром. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1
Міністерство інфраструктури України
плавство»
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Продовження додатка 7
Код за
Назва об’єкта
ЄДРПОУ
00852909 Державне підприємство «Іскра»
32444638 Державне підприємство «Завод «Радіореле»
00953042 Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»
20077743 Державне підприємство «Укрекоресурси»
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»
00193766 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Часів-Ярська
державна геологорозвідувальна партія»
24433063 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро-ВДМ»
24608516 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ»
33517806 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб,
балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ»
05813452 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Технічний
центр ЗАЗАВТОТЕХНІКА»
13435260 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
проектний інститут по проектуванню підприємств гумової промисловості»
13767921 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інженерний
центр твердих сплавів «СВІТКЕРМЕТ»
00240106 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Мелітопольський завод «ГІДРОМАШ»
00274660 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Навчальновиробничі майстерні»
14311070 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський
науково-дослідний інститут технології машинобудування»
14309563 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науководослідний інститут «АКОРД»
00193737 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ»
19471771 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Орган з сертифікації УКРНДІМЕТ-СЕРТ»
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»
00244127 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний сертифікаційний центр синтетичних миючих засобів та виробів
електронної техніки «ЕЛХІМ»
05405575 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський
електромеханічний завод»
13884845 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський
науково-дослідний інститут телевізійної техніки»
00216875 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Технологічне
бюро електроапаратури»
14312022 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науководослідний інститут «Гелій»
00224892 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів»
00230774 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Криворізький
інститут автоматики»
04880311 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціальне
проектно-технологічне бюро виробничих потужностей»
00237630 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут»
00193683 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укрметалургізотоп»
20473002 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «ЕЛМІС»
19363188 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут машин і систем»
00152052 Єдиний майновий комплекс Державного науково-дослідного інституту
великогабаритних шин
01180568 Єдиний майновий комплекс Чорноморського головного морського
агентства «Інфлот»
01131589 Єдиний майновий комплекс Українського державного
проектно-технологічного науково-дослідного інституту цивільної
авіації «Украеропроект»
20959963 Єдиний майновий комплекс Державної судноплавної компанії
«Укртанкер»
01130696 Єдиний майновий комплекс Державної авіаційної компанії «ХерсонАвіа»
24244451 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту»
01125703 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Скадовський
морський торговельний порт»
21536845 Єдиний майновий комплекс Українського державного підприємства по
обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів
«Укрінтеравтосервіс»
01125206 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ»
30324911 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровськавтотранссервіс»
01125637 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ЧорноморськоАзовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Укрспецобладнання»
02968154 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Житомирторф»

Адреса об’єкта
Харківська обл., Зміївський р-н,
с. Велика Гомільша
м. Харків, просп. Гагаріна, 181
Харківська обл., Чугуївський р-н,
смт. Новопокровка, вул. ім. В.
Вєсіча,1
м. Київ, вул. Лобачевського, 23в
м. Київ, вул. Кільцева дорога, 4
м. Львів, вул. Тернопільська, 10

Орган управління
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
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
Донецька обл., м. Часів Яр, вул.
Привокзальна, 23
м. Дніпро, вул. Криворізька,1
м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24 А

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

м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-А Апарат Фонду
м. Запоріжжя, вул. Степова, 11
м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 16

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

Кіровоградська обл., м. СвітлоАпарат Фонду
водськ, вул. Комсомольська, 34
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Апарат Фонду
Інтеркультурна, 191
м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37 Апарат Фонду
м. Харків, вул. Кривоконівська, 30

Апарат Фонду

м. Черкаси, вул. Одеська, 8

Апарат Фонду

Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Женевська, 4
м. Харків, вул. Дарвіна, 20

Апарат Фонду

м. Київ, вул. Щекавицька, 7

Апарат Фонду

Апарат Фонду

м. Львів, вул. Академіка ПідстриАпарат Фонду
гача, 2
м. Дніпро, площа Героїв Майдану, 1 Апарат Фонду
м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3

Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

м. Харків, пр. Московський, 199

Апарат Фонду

м. Одеса, вул. Мечникова, 132

Апарат Фонду

м. Харків, вул. Велика Панасівська, 106
м. Вінниця, вул. Ватутіна, 18

Апарат Фонду

м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 41
Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Стєклова, 3
м. Харків, пр. Гагаріна, 1

Апарат Фонду

м. Одеса, вул. І. Франка, 55

Апарат Фонду

м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 18

Апарат Фонду

м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7

Апарат Фонду

м. Харків, вул. Котлова, 29

Апарат Фонду

м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 16

Апарат Фонду

м. Одеса, Митна площа, 1

Апарат Фонду

м. Київ, просп. Перемоги, 14

Апарат Фонду

м. Одеса, вул. Дерибасівська, 4

Апарат Фонду

м. Херсон, Аеропорт ЦА

Міністерство інфраструктури України

м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2

Апарат Фонду

м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 2

Апарат Фонду

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

Міністерство інфраструктури України

Апарат Фонду

Апарат Фонду
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
м. Київ, вул. Промислова, 10

Міністерство інфраструктури України
Міністерство інфраструктури України

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
02968193 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівнеторф»
Рівненська обл., Дубенський р-н,
Міністерство енергетики та захисту досмт. Смига, вул. Миру,1
вкілля України
02968208 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сумиторф»
Сумська обл., Конотопський р-н,
Міністерство енергетики та захисту дос. Заводське, вул. Заводська, 81-А вкілля України
02968875 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Поділляторф» Тернопільська обл., Шумський р-н, Міністерство енергетики та захисту дос. Кути
вкілля України
02968220 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чернігівторф» м. Чернігів, вул. Громадська, 35-А
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
00426302 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волиньторф» Волинська обл., Маневицький р-н, Міністерство енергетики та захисту дос. Прилісне, вул. Сойне,15
вкілля України
02968160 Єдиний майновий комплекс державного підприємства КоростишівЖитомирська обл., м. Коростишів,
Міністерство енергетики та захисту доський завод «Реммашторф»
вул. 19-та Буддільниця
вкілля України
00130044 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівське
м. Львів, вул. Наукова, 5
Міністерство енергетики та захисту доконструкторське бюро»
вкілля України
14072049 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківський
м. Харків, пров. Кузнечний, 2
Міністерство енергетики та захисту донауково-дослідний інтитут комплексної автоматизації»
вкілля України
19480600 Єдиний майновий комплекс державного підприємства зовнішньоеко- м. Київ, вул. Кирилівська, 85
Міністерство енергетики та захисту дономічної діяльності «Укрінтеренерго»
вкілля України
00132842 Єдиний майновий комплекс державного підприємства з комплектної м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8
Міністерство енергетики та захисту допоставки устаткування «Укренергокомплект»
вкілля України
30168850 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Смоли»
Дніпропетровська обл.,
Міністерство енергетики та захисту дом. Кам’янське, просп. Аношкіна, 179 вкілля України
00113968 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський ін- м. Київ, просп. Перемоги, 4
Міністерство енергетики та захисту доститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект»
вкілля України
00150113 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський
м. Львів, вул. Золота, 8
Міністерство енергетики та захисту додержавний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних
вкілля України
підприємств» («Львівдіпронафтохім»)
00152402 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дашавський
Львовська обл., Стрийський р-н,
Міністерство енергетики та захисту дозавод композиційних матеріалів»
смт. Дашава
вкілля України
40336737 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18
Міністерство енергетики та захисту донауково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівнивкілля України
цтва» (ДНДІОМШБ)
03482347 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Підприємство м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24
Міністерство енергетики та захисту доіз забезпечення нафтопродуктами»
вкілля України
05794418 Єдиний майновий комплекс спеціалізованого управління з ремонту за- м. Харків, пров. Театральний, 11/13 Міністерство енергетики та захисту дособів автоматизації і систем управління «Орггазремавтоматика»
вкілля України
Єдиний майновий комплекс «Південнодонбаське вантажноДонецька обл., м. Вугледар, ст.
Міністерство енергетики та захисту дотранспортне управління»
Вуглесборочна
вкілля України
0114092 Єдиний майновий комплекс державного проектно-вишукувальний та м. Харків, Набережна Гімназійна, 2 Міністерство енергетики та захисту донауково-дослідний інститут «Укренергомережпроект»
вкілля України
Єдиний майновий комплекс промислового залізничного транспорту
Донецька обл., м. Мирноград,
Міністерство енергетики та захисту доДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»
вул. Соборна, 51
вкілля України
02471347 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укрпостачпм. Одеса, вул. Артилерійська, 11
Апарат Фонду
реса»
04653207 Єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого автотранм. Київ, вул. Туманяна, 15
Апарат Фонду
спортного підприємства Державного комітету телебачення і радіомовлення України
03534423 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський до- м. Львів, вул. Ткацька, 9
Апарат Фонду
слідний завод Національної академії наук України»
13691187 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Державне
м. Київ, вул. Дегтярівська, 36
Київська міська державна адміністрація
науково-виробниче підприємство «Термохолод»
02968177 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київторф»
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16284318 Єдиний майновий комплекс державного виробничого підприємства
«Скіф»
14274051 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Центр обслуговування наукової та інженерної праці
31223828 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Криворізький
експертно-технічний центр Держпраці»
23510933 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський
експертно-технічний центр Держпраці»
20774790 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Західний
експертно-технічний центр Держпраці»
24908201 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Запорізький
експертно-технічний центр Держпраці»
23369086 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці»
20538693 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Карпатський
експертно-технічний центр Держпраці»
20950040 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці»
22560691 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рівненський
експертно-технічний центр Держпраці»
20405673 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Житомирський
експертно-технічний центр Держпраці»
21224850 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Східний
експертно-технічний центр Держпраці»
30175035 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сумський
експертно-технічний центр Держпраці»
22825669 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чернігівський
експертно-технічний центр Держпраці»
21324155 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Подільський
експертно-технічний центр Держпраці»
21750544 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волинський
експертно-технічний центр Держпраці»
13417687 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу Держпраці»
21727350 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Вінницький
експертно-технічний центр Держпраці»
38015558 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Закарпатський
експертно-технічний центр Держпраці»
22607725 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці»
22800764 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Черкаський
експертно-технічний центр Держпраці»
23246991 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чернівецький
експертно-технічний центр Держпраці»
23182908 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Донецький
експертно-технічний центр Держпраці»
20635031 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці»
40872122 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Полтавський
експертно-технічний центр Держпраці»
31108394 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інформаціноаналітичне агентство»
14110643 Єдиний майновий комплекс Червонооскільського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства
05828703 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Білоцерківський завод «Еталон»
03534268 Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту технічної
механіки Національної академії наук України
30540350 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр анкерного кріплення»
22101227 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науководослідний центр екологічного маркетингу та інжинірингу Національної
академії наук України»
24726003 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковотехнологічний центр паливно-енергетичних ресурсів Національної
академії наук України»
30967359 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук Національної академії наук України»
32922110 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науководослідний центр проблем надрокористування «ГЕОРЕСУРС»
31566521 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковотехнологічний центр «ПАТОН-ВІРМЕНІЯ» Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона НАН України
05410381 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії
наук України»
31904368 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державний
науково-технологічний центр «Новітні матеріали і технології порошкової металургії» Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України»
21551098 Єдиний майновий комплекс державного зовнішньоторговельного виробничого підприємства «Фірма «ІНПАТ»
19026309 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковотехнічний центр «ПЛАЗМОТРОН» Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона Національної академії наук України»
24938142 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Науково-техніч
ний центр забезпечення якості та сертифікації «Сепроз» Національної
академії наук України
22963331 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Науковоінженерний центр «ПАТОН-АЗОВМАШ» Інституту електрозварювання
ім. Є. О. Патона Національної академії наук України
25293090 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Госпрозрахунковий науково-технологічний центр газотермічних покрить «ДЕЛЬТА»
32156276 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Наукововиробничий центр «ЕЛЕКТРОТЕРМІЯ» Інституту електрозварювання ім.
Є. О. Патона Національної академії наук України»
14287896 Єдиний майновий комплекс малого виробничо-впроваджувального
підприємства «МЕКОЛ»
32303097 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковоінженерний центр матеріалів для зварювання і наплавлення Інституту
електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України»
14283622 Єдиний майновий комплекс малого державного підприємства «Інспек
ція та діагностика промислових споруд»
32709630 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-тех
нічний центр імунобіотехнології» НТК «Інститут монокристалів» НАН
України»
14215773 Єдиний майновий комплекс малого науково-виробничого об’єднання
«Домен»
13694814 Єдиний майновий комплекс державного малого підприємства
«Інструментально-магнітні композити»
16463104 Науково-інженерний центр дослідження та виробництва зварних конструкцій Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної
академії наук України
13550630 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Спеціальне
конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем моделювання в
енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України»
05447496 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дослідне
конструкторсько-технологічне бюро з інтенсифікації тепломасообмінних процесів Інституту технічної теплофізики НАН України
35316308 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Наукововиробничий центр «Біодизель» Інституту технічної теплофізики НАН
України»
04591251 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Комплексний
інноваційний центр Інституту проблем машинобудування Національної
академії наук України»
05540178 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дослідний завод Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний
інститут» НАН України
16300365 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ЕКОІНФОРМ»

Адреса об’єкта

Орган управління

м. Київ, вул. Магнітогорська, 1

Київська міська державна адміністрація

м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3

Київська міська державна адміністрація

м. Кривий Ріг, вул. Миколи Світальського, 1К
м. Київ, вул. Ливарська, 1-А

Апарат Фонду

м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 233-А
м. Запоріжжя, Північне шосе, 25

Апарат Фонду

м. Дніпро, вул. Казакова, 3

Апарат Фонду

м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15
м. Одеса, вул. Тираспольська, 12

Державна служба України з питань праці

м. Рівне, вул. Лермонтова, 7

Апарат Фонду

м. Житомир, майдан Путятинський,
2, оф. 521, 522
м. Харків, вул. Чернишевська, 72

Апарат Фонду

м. Суми, вул. Косівщинська, 18

Апарат Фонду

м. Чернігів, вул. Красносільського, 89
м. Хмельницький, вул. І. Франка, 2

Апарат Фонду

м. Луцьк, вул. Кравчука, 22в

Апарат Фонду

м. Дніпро, вул. Ленінградська, 68,
корп. 9

Апарат Фонду

м. Вінниця, пров. Цегельний, 12

Апарат Фонду

м. Ужгород, вул. Лесі Українки, 13

Апарат Фонду

м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7

Апарат Фонду

м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23-А

Апарат Фонду

м. Чернівці, вул. Зелена, 3

Апарат Фонду

Апарат Фонду

Апарат Фонду

Апарат Фонду

Апарат Фонду

Апарат Фонду

Донецька обл., м. Мирноград,
Державна служба України з питань праці
вул. Коржова, 16
м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24 Апарат Фонду
м. Полтава, вул. Харківське шосе, 5

Апарат Фонду

м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6 (юридична
адреса); м. Київ, вул. Шота Руставелі,
3 (фактичне місцезнаходження підприємства)
Харківська обл., Борівський р-н,
с. Піски-Радьківські, пров. Шосейний, 6
Київська обл., м. Біла Церква, вул.
Сухоярська, 16
м. Дніпро, вул. Лешко-Попеля, 15

Апарат Фонду

Апарат Фонду
Апарат Фонду
Національна академія наук України

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

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б

Національна академія наук України

м. Київ, пров. Лабораторний, 1

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б

Національна академія наук України

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

Національна академія наук України

м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197

Апарат Фонду

м. Київ, вул. Академіка Кржижанівського, 3

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Ежена Потьє, 9-А

Апарат Фонду

м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія наук України

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

Національна академія наук України

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

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Боженка, 11

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Світлицького, 35

Національна академія наук України

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

Національна академія наук України

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

Національна академія наук України

м. Житомир, вул. Пушкінська, 44

Апарат Фонду

м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 2

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 2

Національна академія наук України

м. Харків, вул. Пожарського, 2/10

Національна академія наук України

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

Апарат Фонду

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

Національна академія наук України

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

Національна академія наук України
Національна академія наук України

м. Харків, майдан Фейєрбаха, 10

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Горького, 68

Національна академія наук України

м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15

Національна академія наук України

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

Національна академія наук України

13696823 Єдиний майновий комплекс малого науково-виробничого підприємства «ВІДРОДЖЕННЯ»
05540184 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ДжанкойськоСиваський дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні
ім. О. О. Чуйка Національної академії наук України»
13898592 Державне підприємство Мале державне підприємство «Інеко»
19016204 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науководослідний медико-інженерний центр немедикаментозного оздоровлення, реабілітації та терапії «НОРТ» при Інституті експериментальної
патології, онкології, радіобіології ім. Р. Е. Кавецького НАН України»
14057736 Єдиний майновий комплекс малого державного підприємства «Інститут проблем управління Національної академії наук України»
36377031 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковоекспертний центр лікарських засобів, створених на основі нанотехнологій, НАН України»
13675142 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ДИСИТ» Національної академії наук України»
22206676 Розплідник дослідних тварин Національної академії наук України
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Додаток 8
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 25.06.2020 № 1092)

Національна академія наук України

Апарат Фонду

Національна академія наук України

Національна академія наук України
Апарат Фонду

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

ПЕРЕЛІК
окремого майна, приватизацію якого розпочато в 2018 – 2019 роках
Назва балансоутримувача
Адреса об’єкта
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
Прохідна загальною площею 72,1 кв. м
Вінницька обл., м. Туль- ТОВ «Тульчинський консервний
Регіональне відділення Фонду по
чин, вул. Заводська, 2 А завод», код за ЄДРПОУ 33414908
Вінницькій та Хмельницькій областях
Адміністративний корпус загальною площею 1974,2 кв. м
Вінницька обл., м. Туль- ТОВ «Тульчинський консервний
Регіональне відділення Фонду по
чин, вул. Заводська, 2 Б завод», код за ЄДРПОУ 33414908
Вінницькій та Хмельницькій областях
Будівля колишнього клубу загальною площею 210,1 кв. м
Вінницька обл., м. Туль- ТОВ «Тульчинський консервний
Регіональне відділення Фонду по
чин, вул. Заводська, 2 В завод», код за ЄДРПОУ 33414908
Вінницькій та Хмельницькій областях
Металева ємність 400 куб. м
Вінницька обл., м. Туль- ТОВ «Тульчинський консервний
Регіональне відділення Фонду по
чин, вул. Заводська, 2 г завод», код за ЄДРПОУ 33414908
Вінницькій та Хмельницькій областях
Нежитлова будівля для продуктів загальною площею
Вінницька обл., ТеВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
87,5 кв. м; ВАТ «Удицький цукровий завод»
плицький р-н, с. Удич,
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. 1-го Травня, 2а
Будинок тваринника площею 90,6 кв. м, що не увійшов до Вінницька обл., Іллінець- ТОВ «Шанс», код за ЄДРПОУ 20119134 Регіональне відділення Фонду по
статутного капіталу СВАТ «Садовод»
кий р-н, с. Криштопівка,
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. Жовтнева, 11б
Будівля лазні загальною площею 55,6 кв. м, що не увійшла Вінницька обл., ЛітинВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
до статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна»
ський р-н, с. Літинські
Вінницькій та Хмельницькій областях
Хутори, вул. Б. Варави, 1а
Центральний склад-навіс № 2 літ. В загальною площею
Вінницька обл., м. ЛадиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
424,1 кв. м, який не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ла- жин, вул. Промислова, 9б
Вінницькій та Хмельницькій областях
дижинське ЕМПЗ № 9», код за ЄДРПОУ 00121790
Будівля гаражів літ. Г загальною площею 287,1 кв. м з огля- Вінницька обл., м. ЛадиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по Відовою ямою літ. Г/я, які не увійшли до статутного капіталу жин, вул. Промислонницькій та Хмельницькій областях
ВАТ «Ладижинське електромонтажне підприємство № 9
ва, 9 А
«ЕПЗМ», код за ЄДРПОУ 00121790
Майстерня МЗМ літ. Д загальною площею 432,5 кв. м зі
Вінницька обл., м. ЛадиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по Вісходами літ.д, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ
жин, вул. Промислонницькій та Хмельницькій областях
«Ладижинське електромонтажне підприємство № 9 «ЕПЗМ», ва, 9 В
код за ЄДРПОУ 00121790
Водонапірна башта «Рожновського» літ. № 1, сходи літ.
Вінницька обл., ТульСВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», Регіональне відділення Фонду по
№ 2, приямок літ. № 3
чинський р-н, сщ/рада
код за ЄДРПОУ 05413994
Вінницькій та Хмельницькій областях
Кирнасівка, «Набережне»
урочище, 1А
Приміщення дизельної літ. Д, загальною площею 22,3 кв. м Вінницька обл., Тульчин- СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с/рада Клекод за ЄДРПОУ 05413994
Вінницькій та Хмельницькій областях
банська, «Федьківське»
урочище, 1А
Будівля лазні літ. А площею 50,8 кв. м
Вінницька обл., ЛітинПрАТ «Племзавод «Літинський», код за Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Громадське, ЄДРПОУ 00846180
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. Ковпака, 4а
Будівля прохідної літ. А загальною площею 114,1 кв. м.
м. Вінниця, вул. Гонти, 30 ПрАТ «Будмаш», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
1267863
Вінницькій та Хмельницькій областях
Приміщення лазні з № 2-1 по № 2-7 загальною площею
Вінницька обл., КозяТОВ «Агромир і Ко», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
50,0 кв. м в будівлі літ. «З, З1, з», що не увійшли до статутно- тинський р-н, с. Садове, 05527692
Вінницькій та Хмельницькій областях
го капіталу СВАТ «Комсомольське», код за ЄДРПОУ 05527692 вул. Бригадна, 7
Приміщення їдальні загальною площею 391,4 кв. м в будівлі Вінницька обл., ТросНовоободівська сільська рада, код за Регіональне відділення Фонду по
торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на І поверсі
тянецький р-н, с. Нова
ЄДРПОУ 4331099
Вінницькій та Хмельницькій областях
з № 14 по № 33 площею 379,3 кв. м; підвал № 1 площею
Ободівка, вул. Призавод12,1 кв. м, вхідний майданчик а, що не увійшли до статутного ська, 24д
капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ
00371742
Приміщення побуткомбінату загальною площею 261,4 кв. м Вінницька обл., ТросНовоободівська сільська рада, код за Регіональне відділення Фонду по
в будівлі торгового комплексу літ. А, у т. ч. приміщення: на тянецький р-н, с. Нова
ЄДРПОУ 4331099
Вінницькій та Хмельницькій областях
І поверсі з № 34 по № 39 площею 139,4 кв. м; на ІІ поверсі Ободівка, вул. Призаводз № 40 по № 52 площею 122,0 кв. м, вхідні майданчики
ська, 24д
а2, а4, сходи а3, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ
«Ободівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371742
Нежитлове вбудоване приміщення № 58 площею 25,3 кв. м
м. Вінниця, вул. ХмельВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
на 1 поверсі двоповерхової адміністративної будівлі, що не
ницьке шосе, 23
Вінницькій та Хмельницькій областях
увійшло до статутного капіталу ЗАТ Вінницький кущовий
інформаційно-обчислювальний центр, код за ЄДРПОУ 5521867
Будівля лазні загальною площею 99,8 кв. м
Вінницька обл., ЛітинТесівська сільська рада Літинського
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Іванівці,
району Вінницької області, код за
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. Слобідська, 30
ЄДРПОУ 04326490
Будівля лазні загальною площею 174,7 кв. м, що не увійшла Вінницька обл., ОратівВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
до статутного капіталу ВАТ «Скоморошівський цукровий за- ський р-н, с. СкоморошВінницькій та Хмельницькій областях
вод», код за ЄДРПОУ 00371771
ки, вул. Центральна, 12а
Будівля лазні (літ. А, А1, а) та будівля пральні (літ. Б), що не Вінницька обл., Тиврів- Дочірнє підприємство ВАТ «Завод
Регіональне відділення Фонду по
увійшли до статутного капіталу ВАТ «Завод «Автоелектроа- ський р-н, смт Сутиски, «Автоелектроапаратура», код за
Вінницькій та Хмельницькій областях
паратура», код за ЄДРПОУ 00232489
вул. Зарічна, 38
ЄДРПОУ 34447269
Лінія електромереж, що не увійшла до статутного капіталу
м. Вінниця, вул. ВатуТОВ «Вінницяпроморенда», код за
Регіональне відділення Фонду по
ВАТ «Вінницьке АТП – 10555»
тіна, 10Б
ЄДРПОУ 42042741
Вінницькій та Хмельницькій областях
Приміщення № 7-1 площею 17,1 кв. м на третьому поверсі м. Вінниця, вул. 600ТОВ «Вінницький оптико-механічний Регіональне відділення Фонду по
виробничого корпусу літ. Т (В)
річчя, 25
завод», код за ЄДРПОУ 23062707
Вінницькій та Хмельницькій областях
Нежитлове вбудоване приміщення, гараж № 1, літ. А, заВінницька обл., Барський Управління державної казначейської
Державна казначейська служба
гальною площею 41,8 кв. м з оглядовою ямою літ. а
р-н, м. Бар, вул. Героїв служби України у Барському районі Він України
Майдану, 20, гараж № 1 ницької області, код за ЄДРПОУ 38027888
Будівля лазні літ. «А», тамбур літ. «а», загальною площею
Вінницька обл., Муровано- Дерешівська сільська рада Мурованоку- Регіональне відділення Фонду по
178,3 кв. м з ґанком літ. «а1»
куриловецький р-н, с. Де- риловецького району Вінницької облас- Вінницькій та Хмельницькій областях
решова, вул. Березова, 8 ті, код за ЄДРПОУ 20092228 (зберігач)
Нежитлова будівля – Річковий вокзал літ. «А», «А1», заВінницька обл.,
Державне підприємство «Адміністра- Міністерство інфраструктури
гальною площею 455,6 кв. м, крім підпірної стінки № 2 із
м. Могилів-Подільський, ція річкових портів», код за ЄДРПОУ
України
сходами № 1
вул. Київська, 2/2
33404067
Нежитлова будівля майстерні літ. «А», загальною площею
Вінницька обл.,
Державне підприємство «Адміністра- Міністерство інфраструктури
125,4 кв. м, з добудовами літ. «а», літ. «а1», ґанком літ. «а2» м. Могилів-Подільський, ція річкових портів», код за ЄДРПОУ
України
вул. Острівська, 38
33404067
Погріб літера «Б-1», загальною площею 39,7 кв. м
Хмельницька обл., ЛетиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
чівський р-н, смт Летичів,
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. Автопарківська, 8
Погріб літера «В-1», загальною площею 39,1 кв. м.
Хмельницька обл., ЛетиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
чівський р-н, смт Летичів,
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. Автопарківська, 8
Погріб, загальною площею 113,8 кв. м
Хмельницька обл., Лети- ВАТ «Летичівський агрегатний завод», Регіональне відділення Фонду по
чівський р-н, смт Летичів, код за ЄДРПОУ 901683
Вінницькій та Хмельницькій областях
вул. І.Франка, 33
Будівля виробничих приміщень літ. «Б» площею 33,9 кв. м, м. Хмельницький,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресурпожежний резервуар, зливна каналізація
вул. Ярослава Мудрого, 11 Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Гараж загальною площею 18,0 кв. м
м. Хмельницький,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресурвул. Ярослава Мудрого, 11 Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Гараж загальною площею 32,0 кв. м
м. Хмельницький,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресурвул. Ярослава Мудрого, 11 Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Будівля виробничих приміщень літ. «З-1» загальною плом. Хмельницький,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресурщею 416,2 кв. м
вул. Юхима Сіцінського, 49 Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Будівлі виробничих приміщень літ. «Г-1», «Д-2», «Е-1» зам. Хмельницький,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресургальною площею 718,7 кв. м
вул. Юхима Сіцінського, 49 Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
05446893
Будівля складу для матеріалів літ. «В-1» загальною площею Хмельницька обл.,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресур15,0 кв. м
м. Старокостянтинів,
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
вул. Івана Франка, 53
05446893
Будівля ремонтної майстерні літ. «Г-1» загальною площею Хмельницька обл.,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресур751,2 кв. м
м. Старокостянтинів,
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
вул. Івана Франка, 53
05446893
Будівля складу для матеріалів літ. «Д-1» загальною площею Хмельницька обл.,
Регіональний офіс водних ресурсів у
Державне агентство водних ресур40,9 кв. м
м. Старокостянтинів,
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ сів України
вул. Івана Франка, 53
05446893
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 409,5 кв. м Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський металургійний ком- Регіональне відділення Фонду по
м. Кам’янське, вул. Со- бінат», код за ЄДРПОУ 05393043
Дніпропетровській, Запорізькій та
борна, 3А
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля магазину № 15) загаль- Дніпропетровська обл., ПрАТ «Північний гірничоРегіональне відділення Фонду по
ною площею 291,9 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Чер- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
касова, 86
ЄДРПОУ 00191023
Кіровоградській областях
Будівля магазину, літ. А-1, загальною площею 49,5 кв. м
м. Дніпро, вул. СнігоКП «Комбінат виробничих підприРегіональне відділення Фонду по
ва, 9Д
ємств», код за ЄДРПОУ 01373246
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Будівля медпункту № 68 загальною площею 102,6 кв. м
м. Дніпро, вул. ПовіКП «Комбінат виробничих підприРегіональне відділення Фонду по
тряна, 5
ємств», код за ЄДРПОУ 01373246
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ м. Дніпро, вул. Будівель- АТ «Дніпровський машинобудівний за- Регіональне відділення Фонду по
літ. С-2, загальною площею 1486,6 кв. м, сходи літ. с, с1, с2, ників, 34
вод», код за ЄДРПОУ 14313332
Дніпропетровській, Запорізькій та
ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ
Кіровоградській областях
літ. С I-1, загальною площею 16,8 кв. м, приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇІ-1, СЇІІ-1, СЇІІІ-1, загальною
площею літ. 531,9 кв. м, навіс літ. СЇІV-1, склад літ.СЖ-1,
загальною площею 176,0 кв. м, ґанок літ. с ж, склад металу
літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 кв. м, № III – мостіння,
внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація
управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од.
Назва об’єкта
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Назва балансоутримувача
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 1849,7 кв. м Дніпропетровська обл., ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
з огорожею та замощенням
м. Кривий Ріг, вул. Бірю- 00191023
Дніпропетровській, Запорізькій та
зова, 2А
Кіровоградській областях
Будівля овочесховища літ. А-1, з прибудовами – літ. А’-1, м. Дніпро, просп. Свобо- ПрАТ «Дніпровський металургійний за- Регіональне відділення Фонду по
А2-2, загальною площею 1083,4 кв. м, вентшахтою літ. а’-1, ди, 187Б
вод», код за ЄДРПОУ 05393056
Дніпропетровській, Запорізькій та
ґанком літ. а, навісами – літ. А’, Б, воротами – № 1, № 2
Кіровоградській областях
Будівля їдальні № 16 на 100 місць загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по
1046,7 кв. м, сарай їдальні № 16 літ. Б площею основи
м. Кривий Ріг, вул. Пере- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
25,6 кв. м
яславська, 2б
ЄДРПОУ 00191000
Кіровоградській областях
Будівля їдальні № 15 на 100 місць загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Південний гірничоРегіональне відділення Фонду по
556,6 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Ши- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
роківське шосе, 148а
ЄДРПОУ 00191000
Кіровоградській областях
Частина будівлі – А загальною площею 217,8 кв. м, будів- Дніпропетровська обл., Головне управління статистики у Дні- Державна служба статистики
лі – Б, б, В, Г, Д, огорожа № 1-2
м. Павлоград, вул. Допропетровській області
України
бролюбова, 9 а
Гараж цегляний загальною площею 33,0 кв. м
Дніпропетровська обл., Головне управління статистики у Дні- Державна служба статистики
м. Марганець, вул. Сапропетровській області
України
дова, 9
9 одиниць автотранспортних засобів у складі: ЗІЛ-157 д/н 87-94 м. Дніпро вул. БерегоТДВ «Дніпропетровське АТП 11228»
Регіональне відділення Фонду по
ДНЗ (інв. № 110002); ЗІЛ-157 д/н 87-95 ДНЗ (інв. № 110003); ва, 210
Дніпропетровській, Запорізькій та
ЗІЛ-157 д/н 87-96 ДНЗ (інв. № 110004); ЛАЗ-52523 д/н 29Кіровоградській областях
84ЯАА (інв. № 208004), перереєстрований на № АЕ9511АА;
ЛІАЗ-5256 д/н 66-26 ДНУ (інв. № 210086), перереєстрований
на № АЕ9522АА; ЛАЗ-52523 д/н 31-07ЯАА (ЛАЗ-695 №31-07АА)
(інв. № 408005), перереєстрований на № АЕ9521АА; ЛІАЗ
-677 д/н 54-04 ДНУ (інв. № 410075), перереєстрований на
№ АЕ9516АА; ЛІАЗ-5256 д/н 49-77 ДНУ (інв. № 510081), перереєстрований на № АЕ9517АА; ЛАЗ-5256 № 17308АА (6624ДНУ)
(інв. № 510084), перереєстрований на № АЕ9517АА
Нежитлова будівля літ. Ж-1, прибудова літ. Ж1-1 загальною Дніпропетровська обл., ПрАТ «Дніпропетровська ПМК № 246», Регіональне відділення Фонду по
площею 239,4 кв. м
м. Дніпро, вул. Кільчен- код за ЄДРПОУ 01354527
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 2
Кіровоградській областях
Будівля котельні (колишньої) (інв. № 1796), тепломережа
Дніпропетровська обл., ПРАТ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ», Регіональне відділення Фонду по
внутримайданчикові (інв. № 4743), хімводоочистка (інв.
м. Павлоград, вул. Хар- код за ЄДРПОУ 00217417
Дніпропетровській, Запорізькій та
№ 4781)
ківська, 15
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля (колишня будівля митниці) літ. А-1 заДніпропетровська обл., АТ «ІНТЕРПАЙП Новомосковський
Регіональне відділення Фонду по
гальною площею 124,0 кв. м з ґанком літ. а
м. Новомосковськ,
трубний завод», код за ЄДРПОУ
Дніпропетровській, Запорізькій та
вул. Сучкова, 210
05393139
Кіровоградській областях
Будівля їдальні № 1 літ. А-2 загальною площею 807,6 кв. м, Дніпропетровська обл., АТ «Південний гірничо-збагачувальний Регіональне відділення по Дніпрогосподарська будівля літ. Б-1 загальною площею 30,2 кв. м, м. Кривий Ріг, вул. Ши- комбінат», код за ЄДРПОУ 00191000 петровській, Запорізькій та Кіровоспоруди № 1-2, І
роківське шосе, 52
градській областях
Будівля їдальні № 18 літ. А-1 (надбудова літ. над А-1, при- Дніпропетровська обл., АТ «Південний гірничо-збагачувальний Регіональне відділення по Дніпробудови літ. а-1, а1-1) загальною площею 667,5 кв. м, будів- м. Кривий Ріг, вул. Пере- комбінат», код за ЄДРПОУ 00191000 петровській, Запорізькій та Кіроволя складу літ. Б (підвал літ. під Б)
яславська, 1Б
градській областях
Нежитлова будівля (будинок котельної) літ. 59 загальною
Дніпропетровська обл., ПРАТ Завод «Павлоградхіммаш», код Регіональне відділення по Дніпроплощею 920,4 кв. м та труба димова літ. 58
м. Павлоград, вул. Хар- за ЄДРПОУ 00217417
петровській, Запорізькій та Кіровоківська, 15
градській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: резервуар для води
Дніпропетровська обл., ТОВ «Хлібзавод № 3», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
з фільтром № 1; контрольно-розподільчий пункт РПЗО
Петріківський район,
34984708
Дніпропетровській, Запорізькій та
10 кВт; резервуар для води з фільтром № 2, водопровідна с. Єлизаветівка, вул. ІнКіровоградській областях
насосна станція
дустріальна, 5
Нежитлові приміщення
м. Дніпро, пр. Сергія Ні- ПрАТ «Дніпровський металургійний за- Регіональне відділення Фонду по
гояна (пр. Калініна), 67
вод», код за ЄДРПОУ 05393056
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля (добудова будівлі насосної станції ТСЦ), Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
інв. № 01000228
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 39, приміщення 1 ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля (добудова будівлі складу ТВГС), інв.
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
№ 01000236
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 39, приміщення 2 ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля (будівля холодильної камери контейнер- Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
ного типу), інв. № 01003261
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 111
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля (будівля для зберігання техніки і інвента- Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
ря підсобного господарства), інв. № 01003262
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 111
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля (будівля управління БМУ), інв.
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
№ 01002836
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 65А
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля (бокси по ремонту автомобілів), інв.
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
№ 01002837
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 65А
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля (склад зі службовими приміщеннями при Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
деревообробному цеху), інв. № 01002838
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 65А
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля (столярний цех), інв. № 01002839
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 65А
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля (контрольний пункт (будівля відділу МТЗ Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
БМУ)), інв. № 01002840
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 65А
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля (будівля АБК), інв. № 01002841
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Двін- збагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
ська, 65А
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля (приміщення для зберігання кисневих
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
балонів), інв. № 01002611
м. Кривий Ріг, вул. Лазбагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
вочкіна, 32а
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Гараж для стоянки машин інв. № 01002609
Дніпропетровська обл., ПрАТ «Центральний гірничоРегіональне відділення Фонду по
м. Кривий Ріг, вул. Лазбагачувальний комбінат», код за
Дніпропетровській, Запорізькій та
вочкіна, 32б
ЄДРПОУ 00190977
Кіровоградській областях
Нежитлова будівля літ. А загальною площею 1086,0 кв. м;
Дніпропетровська
ДП «Східний гірничо-збагачувальний Міністерство енергетики та вугільзамощення І, огорожа № 1-2
обл., м. Жовті Води,
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787 ної промисловості України
вул. Хмельницького, 13
Комплекс нежитлових будівель у складі: нежитлова будівля літ. Дніпропетровська обл., ДП «Східний гірничо-збагачувальний Міністерство енергетики та вугільА з тамбуром літ. а; ґанком літ. а1; навісом літ. а2 загальною м. Жовті Води, вул. Гакомбінат», код за ЄДРПОУ 14309787 ної промисловості України
площею 4107,3 кв. м; будівля трансформатора літ. В; огорожа гаріна, 2
№ 1; огорожа № 2; хвіртка № 3; ворота № 4; вимощення літ. І
13/25 частин нежитлової будівлі літ. А площею 494,7 кв. м з Дніпропетровська обл., ДП «Східний гірничо-збагачувальний Міністерство енергетики та вугільестакадами літ. а та літ. а1
м. Жовті Води, вул. Про- комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787 ної промисловості України
мислова, 9
Нежитлова будівля літ. А загальною площею 279,3 кв. м; ви- Дніпропетровська обл., ДП «Східний гірничо-збагачувальний Міністерство енергетики та вугільмощення І; огорожа № 1; ворота № 2, 3
м. Жовті Води, вул. Віль- комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787 ної промисловості України
хівська, 2Б
Парники загальною площею 203,8 кв. м
м. Дніпро, пров. Ялице- ДП «Виробниче об’єднання Південний Державне космічне агентство
вий, 7-Б
машинобудівний завод імені О. М. Ма- України
карова», код за ЄДРПОУ 14308368
Теплиця загальною площею 534,3 кв. м
м. Дніпро, пров. Ялице- ДП «Виробниче об’єднання Південний Державне космічне агентство
вий, 7-Б
машинобудівний завод імені О. М. Ма- України
карова», код за ЄДРПОУ 14308368
Господарський корпус загальною площею 262,9 кв. м
м. Дніпро, пров. Ялице- ДП «Виробниче об’єднання Південний Державне космічне агентство
вий, 7-Б
машинобудівний завод імені О. М. Ма- України
карова», код ЄДРПОУ 14308368
Гараж (інв. № 42658) загальною площею 1542,0 кв. м
Дніпропетровська обл., ДП «Виробниче об’єднання Південний Державне космічне агентство
м. Павлоград, вул. Коро- машинобудівний завод імені О. М. Ма- України
льова Сергія, 10б
карова» Павлоградський механічний
завод, код за ЄДРПОУ 14310170
Червоний куток (інв. № 31559) загальною площею 32,4 кв. м Дніпропетровська обл., ДП «Виробниче об’єднання Південний Державне космічне агентство
м. Павлоград, вул. Коро- машинобудівний завод імені О. М. Ма- України
льова Сергія, 10б
карова», Павлоградський механічний
завод, код за ЄДРПОУ 14310170
Механічна майстерня (інв. № 42655) загальною площею
Дніпропетровська обл., ДП «Виробниче об’єднання Південний Державне космічне агентство
44,0 кв. м
м. Павлоград, вул. Коро- машинобудівний завод імені О.М. Ма- України
льова Сергія, 10б
карова» Павлоградський механічний
завод, код за ЄДРПОУ 14310170
Склад ВР загальною площею 202,4 кв. м
Дніпропетровська обл., ДП «Виробниче об’єднання Південний Державне космічне агентство
м. Павлоград, вул. Коро- машинобудівний завод імені О. М. Ма- України
льова Сергія, 10б
карова» Павлоградський механічний
завод, код за ЄДРПОУ 14310170
Службове приміщення загальною площею 634,4 кв. м
Дніпропетровська обл., Управління Державної казначейської
Державна казначейська служба
Широківський район, смт служби України у Широківському ра- України
Широке, вул. Соборйоні Дніпропетровської області, код за
на, 119
ЄДРПОУ 36729624
Гараж загальною площею 40,6 кв. м
Дніпропетровська обл., Управління Державної казначейської
Державна казначейська служба
Широківський район, смт служби України у Широківському ра- України
Широке, вул. Соборйоні Дніпропетровської області, код за
на, 119а
ЄДРПОУ 36729624
Гараж загальною площею 28,0 кв. м
Дніпропетровська обл., Управління Державної казначейської
Державна казначейська служба
Широківський район, смт служби України у Широківському ра- України
Широке, вул. Соборйоні Дніпропетровської області, код за
на, 119а
ЄДРПОУ 36729624
Господарська будівля літ. Б площею 65,2 кв. м та гараж літ. Дніпропетровська обл., Управління державної казначейської
Державна казначейська служба
В площею 28,8 кв. м
Солонянський район, смт служби України у Солонянському ра- України
Солоне, вул. Гагаріна, 22 йоні Дніпропетровської області, код за
ЄДРПОУ 37916143
Група інвентарних об’єктів: будинки дерев’яні (мобільні)
Дніпропетровська обл., АТ «Інтерпайп Новомосковський труб- Регіональне відділення Фонду по
в кількості двох одиниць, інв. №№ 60056, 60060; столи
м. Новомосковськ,
ний завод», код за ЄДРПОУ 05393139 Дніпропетровській, Запорізькій та
більярдні в кількості двох одиниць, інв. №№ 67111, 67067; вул. Сучкова, 115
Кіровоградській областях
килими в кількості двох одиниць, інв. №№ 40612, 940610;
підсилювач «Трембіта», інв. № 70356; кондиціонер побутовий БК-1500 (МСЧ), інв. № 913821; верстак рейсмусовий,
інв. № 42501; верстак фуговальний , інв. № 42504; верстак
стрічковий, інв. № 42505; верстак сверлильно-пазовий, інв.
№ 42630; верстак фрезерний, інв. № 42636; верстак торцовочний, інв. № 42677; кран підвісний, інв. № 45738
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Продовження додатка 8
Назва об’єкта
Нежитлова будівля – кафе «Дворік» літ. А-1 (у складі прибудови літ. А’-1, навісів літ. а, а’, огорожі № 1, мостіння літ.
І), загальною площею 138,9 кв. м
Нежитлова будівля (будівля майстерень дорожньої дільниці)
Будівля станції дегазації одягу (інв. № 10310037Г)
Об’єкти нерухомого майна в нежитловій будівлі літ. Г-2,
а саме: вбудоване приміщення гаража № 3 площею
39,0 кв. м; вбудоване приміщення гаража № 5 площею 40,
8 кв. м; нежитлові приміщення (2 поверх) загальною площею 208,5 кв. м; огорожа
Об’єкти нерухомого майна, а саме: літ. А-2, а-1 – адміністративна будівля, загальною площею 178, 3 кв. м; літ. Б-2 – частина адміністративної будівлі: приміщення першого поверху,
позиції 19-23, загальною площею 11,0 кв. м, приміщення
другого поверху, позиції 1-4, загальною площею 86,0 кв. м
Будівля поліклініки літ. А-2 площею 1195 кв. м (у т. ч. прибудови літ. А’-1, літ. А”-1, тамбур літ. а-1, огорожа № 1-2,
сходи № 3, підпірна стіна № 4, мостіння літ. І-ІІІ), разом з
групою інвентарних об’єктів у кількості 9 одиниць, а саме:
4 кондиціонери БК-1500 (інв. №№ 30839-20842), 3 люстри
(інв. №№ 11813-11815), автомат газводи (інв. № 22448),
годинник «Електроніка-706» (інв. № 55070)
Нежитлові будівлі (літ. Б-2 – 702,1 кв. м разом з прибудовами літ. Б’-2, б-1, б’-1 та ганками літ. б, б’; літ. В-1 –
76,2 кв. м)
Будівля контрольно-пропускного пункту літ. А-1 загальною
площею 32,1 кв. м та навіс літ. А1
Нежитлова будівля (будівля АБК асфальтного заводу) літ.
А-3 загальною площею 725,2 кв. м (разом з підвалом літ.
під А-3, надбудовою літ. над А-3, сходами літ. а, а1, балконом літ. а2)
Нежитлова будівля (будівля заправного пункту) літ. А-1 загальною площею 31,6 кв. м

м. Дніпро, вул. Воскресенська, 15 А

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

м. Дніпро, вул. Старокозацька, 34А

ДП «Укркольорпром», код за ЄДРПОУ
20242691

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства
України

м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 3

ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», код ЄДРПОУ 05393122

Регіональне відділення Фонду по
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях

м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 3

ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», код ЄДРПОУ 05393122

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

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 85 Ж
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 84 Г

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 85 Г
Нежитлова будівля (склад) літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл.,
131,5 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 85 З
Будівля гаражів літ. А-1 загальною площею 52,4 кв. м
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 106 Г
Нежитлова будівля (будівля майстерень енергослужби) літ. Дніпропетровська обл.,
А-1 загальною площею 181,7 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 106 Д
Будівля боксів гаражів літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл.,
101,8 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 Г
Нежитлова будівля (будівля побутових приміщень вантажни- Дніпропетровська обл.,
ків) літ. А-1 загальною площею 121,8 кв. м та ґанок літ. а
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 Ж
Нежитлова будівля (комора ГСМ) літ. А-1 загальною плоДніпропетровська обл.,
щею 12 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 І
Нежитлова будівля (будівля вартового поста) літ. А-1 заДніпропетровська обл.,
гальною площею 96,3 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 К
Нежитлова будівля (гараж) літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл.,
658,5 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107 М
Окреме майно у складі: склад зберігання спецмашин, літ.
м. Запоріжжя,
Ф інв. № 1-0021 площею 868,6 кв. м; запасні частини
вул. Карпенка-Карого, 60
до автомобілів в кількості – 241 одиниця; інше майно в
кількості – 1927 одиниць, у складі: касета для каністр –
100 шт., костюм б/п – 20 шт., ложки алюмінієві – 100 шт.,
набір інструментів – 1 шт., набір ключів – 2 шт., пила –
16 шт., прибор ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., розпиратор – 800 шт., СМУ – 50 шт., сумка дерматинова – 9 шт.,
сокира з ручкою – 5 шт., електромегафон – 1 шт., замок
начіпний – 2 шт., касета – 40 шт., аптечка – 35 шт., цебро
брезентове – 100 шт., цебро гумове – 65 шт., каністра велика – 28 шт., каністра мала – 75 шт., касета для каністр –
30 шт., клапан на розпилювач – 280 шт., лопата – 82 шт.,
вогнегасник – 44 шт., ланцюг ковзання – 12 шт.
Будівля інституту літ. А-3, площею 2457,9 кв. м (інв.
Запорізька область,
№ 10007638); паркан (огорожа металева) (інв. № 10007639), м. Запоріжжя, вул. Виу складі: паркан № 1, хвіртка № 2, хвіртка № 3, ворота
шневського, 4
№ 4, ворота № 5; замощення І, площею 146 кв. м (інв.
№ 10009049); замощення ІІ, площею 929 кв. м (інв.
№ 10009050); тепловий лічильник S-430 (інв. № 10007635);
лічильник 3-х фазний «Дельта 2010-08» (інв. №10007636)
Гараж літ. Б, площею 38,1 кв. м
Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів,
вул. Шевченка, 15а
Гараж літ. Б-1, площею 16,1 кв. м
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бейбулатова, 11
Будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, площею 164,4 кв. м
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. ПетроСвистунове, вул. Зачиняєва, 25
Будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 кв. м
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка,
вул. Паторжинського, 76
Нерухоме майно у складі: склад цементу літ. Л площею
Запорізька обл., м. За187,7 кв. м; навіс літ. Л1
поріжжя, вул. Південне
шосе, 77а
Майно цеху напільного обладнання, у складі: господарЗапорізька область,
ські будівлі: (вентиляційна, склад, підсобне приміщенсмт. Веселе, вул. Роня, камери окраски, КИПіА, світловий ліхтар) прибудобоча, 6
ва; побутове приміщення; вихід на кришу; їдальня літ. А
(а1,а2,а3,а4,а5,а6,а7,а8), Б,В,В1,Г; будівля Депо (котельна
господарсько-побутові приміщення) Ю, Ю1,Ю2, загальна
площа 709,1 кв. м; колишня насосна противопожежного
водопостачання, ІІ, загальна площа 69,6 кв. м; компресорна станція, И, загальна площа 184,04 кв. м; насосна станція
дощової каналізації, К, загальна площа 130,53 кв. м; насосна
станція виробничо-побутової каналізації, Д, загальна площа
64,2 кв. м; блок очистки, ІІІ, загальна площа 281,86 кв. м;
склад мазута, У,У’, загальна площа 121,91 кв. м; естакада, Ф
(18м/п) зі зливною ямою, Ф1 (1,64 кв. м); склад присадок,
Т, загальна площа 24,38 кв. м; котельня, станція перекачки
конденсату, димова труба, Н,О,П, загальна площа 1040,88 кв.
м; склад солі з ямою та відстійником, С, С1, загальна площа
28,45 кв. м; будівля перекачування гарячої води, естакада,
Р, Р1, загальна площа 37,23 кв. м; колишні пожежне депо,
учбово-тренувальна башта, Ж,З, загальна площа 269,38 кв. м;
будівля піскосушилки, Я, загальна площа 40,38 кв. м; колишнє пожежне депо, Е, загальна площа 156,88 кв. м; будівля паливного складу, Х, загальна площа 66,35 кв. м; дорога а/бет.
та площадки VІ, дорога з/бет. плит. VII, загальна площа 12109
кв. м; градирня, Л, загальна площа 5,72 кв. м; оглядова яма,
І, 30 пог. м; фільтр-колона літ. ІV; фільтр-колона літ. ІV; накопичувальні відстійники літ. IV, загальна площа 38,52 кв. м;
пристрій очистки промислових стічних вод літ. IV; резервуари,
И1,И2,И3, загальна площа 9,44 кв. м; паркан літ. V, 1125
пог. м; кабельна лінія 10кВт 0,38/0,22; водопровідні мережі;
трубопровід літ. ІХ, 1627 пог. м; міжцехові теплові мережі; наружні мережі водопроводу повторного використання на проммайданчику; трансформаторна підстанція, М, загальна площа
63,22 кв. м; підстанція трансформаторна комплексна (у складі
літ. А); ж/дорога літ. VIII, 1060 пог. м; повітряно-кабельна ЛЕП
10 кВТ; вбиральня на 4 очка, Ч, загальна площа 6,3 кв. м;
склад, Ш, загальна площа 104,67 кв. м; будівля електроцеху,
Щ, загальна площа 17,38 кв. м; флотатор багатокамерний
літ. IV - 2 шт.; колектор дощової каналізації; шафа управління
ШУ-1502-03132; шафа управління ШУ-1502-03; теплообмінник; щит відкритий - 3 шт.; камера електрична – 11 шт.;
шафа силова - 3 шт.; трансформатор ТМЗ-1000 - 2 шт.; шафа
КТП-1000; шафа розподільча КН-20 - 2 шт.; шафа станційного управління; щит управління; колона діаризаційна; шафа
силова 7/270; шафа силова 5329; шафа управління ШНВ;
шафа рівней; економайзер; водонагрівач - 4 шт.; котел ДКВР
- 2 шт.; гідрозатвори - 2 шт.; бак деаератор - 2 шт.; економайзер блочний; діаризаційна установка; шафа управління
ШУ-5106 - 2 шт.; кран-балка - 4 шт.; кран козловий ККС-10;
бак акамуляторний - 4 шт.; бак конденсатний - 2 шт.; станція
управління мазутонасосною; трансформатор ТМ-3; шафа
розподільча; трансформатор ТМН; чарунки КНР-10 - 9 шт.;
пристрій конденсаторний – 3 шт.; грати РД-200 (на очисні
споруди); катрезборнова труба з механічним приводом
Прибудоване нежитлове приміщення площею 61,4 кв. м
Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи,
вул. Єдності, 24

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

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

НЕК «Укренерго», код за ЄДРПОУ
00100227

Міністерство фінансів України

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

Державна служба статистики
України

ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за
ЄДРПОУ 00849103

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

ТОВ «МК – ПРОФІ», код за ЄДРПОУ
32340982 (орендар)
Відсутній

Головне управління статистики у
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
02360576

№ 30 (1310)

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

Державна служба статистики
України

19

відомості
приватизації

Продовження додатка 8
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Адміністративна будівля літ. А-2 загальною площею
1089,1 кв. м

м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39

Окреме майно, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ
м. Запоріжжя, проспект
«МОТОР СІЧ» у кількості п’ятнадцять тисяч шістсот сімдесят Моторобудівників, 15
чотири одиниці*
м. Запоріжжя, вул. Фелікса Мовчановського
м. Запоріжжя, вул.
Омельченко
м. Запоріжжя, просп.
Моторобудівників, 15 –
просп. Моторобудівників
– вул. Омельченко
м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе
м. Запоріжжя, вул.
Кругова
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Вільноандріївка
Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. Велика, 17
Запорізька обл., Гуляйпільский р-н, смт Залізничне, вул. Шкільна, 2
Дніпропетровська обл.,
Синельниківський р-н,
смт Славгород, вул. Мостова, 23
Нежитлова будівля – кафе на 75 місць загальною площею м. Кропивницький,
644,7 кв. м
вул. Нижня П’ятихатська,
24а
Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 115,9 кв. м Кіровоградська обл.,
Бобринецький р-н,
с. Верхньоінгульське,
вул. Набережна, 14
Приміщення теслярсько-столярної майстерні площею
Кіровоградська обл.,
152,1 кв. м
м. Олександрія, вул. Заводська, 1
Адміністративна будівля та господарські приміщення
Кіровоградська обл.,
м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1
Комплекс будівель та споруд у складі: будівля головного
Кіровоградська обл.,
корпусу (механічний цех літ. Б, б, б’) загальною площею
м. Олександрія, проїзд
5393 кв. м, будівля адміністративно-побутового корпусу
Поліграфістів, 10-а
(АБК, літ. А, А’) загальною площею 819,7 кв. м, бокс збірний
для автомобілів (бокс літ. В) загальною площею 561,6 кв. м,
огорожа № 1, замощення № 1
Приміщення № 1-11 (гараж) площею 39,05 кв. м на першо- Кіровоградська обл.,
му поверсі в адміністративній будівлі літ. «АА’а»
смт Вільшанка, вул. Лагонди, 30
Нежитлова будівля, а саме: будівля їдальні, Ааа1а2а3г,
загальна площа 240,3 кв. м; тротуар, вимощення, І; ІІ; ІІІ;
огорожа, №1

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
ТОВ «ПРАВОВА КОМПАНІЯ ЕКВІТАС
ЛЕКС», код за ЄДРПОУ 39505010
ПАТ «МОТОР СІЧ», код за ЄДРПОУ
14307794

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

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

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

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

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

Державна казначейська служба
України

Кіровоградська обл.,
Міністерство енергетики та вугільМаловисківський р-н,
ної промисловості України
с. Березівка, вул. Шевченка, 6а
Нежитлова будівля, а саме: будівля пральні, АА′А′′гг1; г2; Кіровоградська обл.,
ДП «Східний гірничо-збагачувальний Міністерство енергетики та вугільг3, загальна площа 519,5 кв. м; вимощення, тротуар, І, ІІ
Маловисківський р-н,
комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787 ної промисловості України
смт Смоліне, вул. Транспортна, 9
Комплекс нежитлових будівель з побутовими та допоміжКіровоградська обл.,
Державне підприємство «Східний
Міністерство енергетики та вугільними приміщеннями, блоком зимових ґрунтових теплиць,
Маловисківський р-н, смт гірничо-збагачувальний комбінат», код ної промисловості України
енергоблоком, вимощенням, огорожами
Смоліне, вул. Автобаза ЄДРПОУ 14309787
зівська, 6
Нежитлове приміщення (ШМБ)
Кіровоградська обл.,
Кропивницьке міжрайонне управління Державне агентство водних ресурНовгородківський р-н,
водного господарства, код за ЄДРПОУ сів України
с. Інгуло-Кам’янка,
01039563
вул. Шевченка, 27
Комплекс нежитлових приміщень
Кіровоградська обл.,
Головне управління статистики у Кіро- Державна служба статистики
Олександрівський р-н,
воградській області, код за ЄДРПОУ
України
смт Олександрівка,
02360926
вул. Незалежності України (Леніна), 2а
Комплекс будівель
Кіровоградська обл.,
Головне управління статистики у Кіро- Державна служба статистики
Новомиргородський
воградській області, код за ЄДРПОУ
України
р-н, м. Новомиргород,
02360926
вул. Соборності (Леніна), 302
Регіональне відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Окреме майно у складі: – виробничі приміщення, Д, загаль- м. Івано-Франківськ,
Івано-Франківське державне підпри- Міністерство освіти і науки України
ною площею 301,8 кв. м;
вул. Дорошенка, 28
ємство по торгівлі, код за ЄДРПОУ
02124491
склади, Д1, загальною площею 62,9 кв. м; частина майм. Івано-Франківськ,
стерні, Д, загальною площею 187,1 кв. м; димова труба, Е, вул. Дорошенка, 28г
загальною площею 3,1 кв. м
Підземна фортифікаційна споруда, А колишнього військово- Івано-Франківська обл., Управління облдержадміністрації з
Івано-Франківська обласна державго містечка № 98, загальною площею 2501,3 кв. м
Богородчанський р-н,
питань ресурсного забезпечення, код на адміністрація
с. Лесівка, вул. Л. Укра- за ЄДРПОУ 33426782
їнки, 130
Окреме майно у складі: будівля ветеринарної лікарні (А)
Івано-Франківська обл., Галицька районна державна лікарня
Державна служба України з питань
загальною площею 81,5 кв. м; гараж (Б) загальною площею Галицький р-н, с. Марі- ветеринарної медицини, код за ЄДбезпечності харчових продуктів та
33,8 кв. м
ямпіль, вул. НабережРПОУ 00699543
захисту споживачів
на, 49
Нежитлова будівля (ветлікарня) загальною площею
Івано-Франківська обл., Рогатинська районна державна лікарня Державна служба України з питань
28,2 кв. м
Рогатинський р-н, с. Лу- ветеринарної медицини, код за ЄДбезпечності харчових продуктів та
чинці, вул. Шевченка, 51а РПОУ 00699402
захисту споживачів
Гараж загальною площею 46,7 кв. м
Івано-Франківська
Рожнятівська районна державна ліДержавна служба України з питань
обл., Рожнятівський
карня ветеринарної медицини, код за безпечності харчових продуктів та
р-н, с. Сваричів, вул. 1
ЄДРПОУ 00699419
захисту споживачів
Травня, 3
Будинок ветеринара у складі: ветлікарня, А площею
Івано-Франківська обл., Калуська районна державна лікарня
Державна служба України з питань
68,8 кв. м, гараж, Б площею 46,3 кв. м
Калуський р-н, с. Сівка- ветеринарної медицини, код за ЄДбезпечності харчових продуктів та
Калуська, вул. Січових
РПОУ 00699572
захисту споживачів
Стрільців, 29а
Окреме майно – будівля загальною площею 152,3 кв. м з
Чернівецька обл., Герца- ТОВ «Джерело», код ЄДРПОУ 04329808 Регіональне відділення Фонду по
прибудинковими спорудами: сараєм загальною площею
ївський р-н, с. Хряцька,
Івано-Франківькій, Чернівецькій та
14,2 кв. м, вбиральнею загальною площею 1,4 кв. м та
вул. Лісова, 42а
Тернопільській областях
криницею
Нежитлова будівля- адміністративний будинок, загальною Тернопільська область, Головне управління статистики у Тер- Державна служба статистики
площею 195,9 кв. м
Козівський район, смт
нопільській області, код за ЄДРПОУ
України
Козова, вул. Грушев02362374
ського, 19
Гідротехнічні споруди ставка у складі: водонапуск, 1; греТернопільська обл., Кре- СТОВ «Ранок», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
бля, 2; контурна дамба, 3; водоскидна споруда, 4; службо- менецький район, с. Куш- 30917266
Івно-Франківській, Чернівецькій та
вий місток, 5; відвідний канал, 6
лин, вул. Центральна, 7
Тернопільській областях
Гідротехнічні споруди ставка у складі: водонапуск, 1; греТернопільська обл., Кре- СТОВ «Ранок», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
бля, 2; контурна дамба, 3; водоскидна споруда, 4; службо- менецький район, с. Го- 30917266
Івно-Франківській, Чернівецькій та
вий місток, 5; відвідний канал, 6
ринка, вул. Зарічна, 57
Тернопільській областях
Нежитлове приміщення банку загальною площею 392 кв. м Тернопільська обл., Залі- Заліщицька районна державна адміні- Заліщицька районна державна адщицький р-н, смт Товсте, страція Тернопільської області, код за міністрація Тернопільської області
вул. Українська, 60
ЄДРПОУ 04058232
Регіональне відділення по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Будівля їдальні літ. «П» площею 1299,2 кв. м
Київська обл., м. Ірпінь, ВАТ «Ірпіньмаш», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
вул. Садова, 94
00240135
Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Будівля недіючої лазні площею 95,8 кв. м
Київська обл., БроварСТОВ «Нова Україна», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Зазим’є,
00448737 (припинено)
Київській, Черкаській та Чернігіввул. Широка (Пролетарській областях
ська), 17
Частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, Київська обл., м. БоВАТ «Бориспільське АТП 13264», код Регіональне відділення Фонду по
№ 16 загальною площею 142,0 кв. м, ґанок, ґанок (сауна)
риспіль, вул. Київський за ЄДРПОУ 02140745 (припинено)
Київській, Черкаській та Чернігівшлях, 10
ській областях
Нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею
Київська обл., БариСТОВ ім. Леся Сердюка, код за ЄДРегіональне відділення Фонду по
220,7 кв. м зі спорудами (огорожа № 1-2)
шівський р-н, с. Бзів,
РПОУ 00857479
Київській, Черкаській та Чернігіввул. Свято-Миколаївська,
ській областях
22
Нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 кв. м Київська обл., Васильків- ПАТ «Птахофабрика «Україна», код за Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Крушинка, ЄДРПОУ 05477066
Київській, Черкаській та Чернігіввул. Колгоспна, 11
ській областях
Частина будівлі автотракторних класів загальною площею
Київська обл., м. Фастів, ВАТ «Сільгосптехніка», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
378,7 кв. м
вул. Гусєва, 27
03744994
Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною пло- Київська обл., м. ВаПАТ «Васильківхлібопродукт», код за Регіональне відділення Фонду по
щею 177,7 кв. м
сильків, вул. Володимир- ЄДРПОУ 00951741
Київській, Черкаській та Чернігівська, 22
ській областях
Будівля магазину площею 186,8 кв. м
Київська обл., Баришів- КСП «Хмельовик», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Григорівка, 00849942 (в стані припинення)
Київській, Черкаській та Чернігіввул. Леніна, 16/1
ській областях
Павільйон «Кострома» (літ. Б) загальною площею
Київська обл., м. Обухів, Обухівське міжрайонне управління
Державне агентство водних ресур111,3 кв. м
вул. Каштанова, 68Б
водного господарства, код за ЄДРПОУ сів України
05430774
Ремонтна майстерня (літ. Д) загальною площею 766,3 кв. м Київська обл., м. Обухів, Обухівське міжрайонне управління
Державне агентство водних ресурвул. Каштанова, 68Д
водного господарства, код за ЄДРПОУ сів України
05430774
Гаражі (літ. Д) загальною площею 251,5 кв. м
Київська обл., м. Кагар- Обухівське міжрайонне управління
Державне агентство водних ресурлик, вул. Став’янка, 103Д водного господарства, код за ЄДРПОУ сів України
05430774

№ 30 (1310)

Продовження додатка 8
Назва об’єкта
Гідротехнічні споруди ставків у складі: – ставка № 2 (дамба
довжиною 220,8 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 7 м та водонапуском довжиною 9 м); ставка
№ 3 (дамба довжиною 178 м; гідроспоруда типу «Монах» з
водовипуском довжиною 7 м та водонапуском довжиною 10
м); ставка «Нагульний» (дамба довжиною 222 м; дамба довжиною 3 250 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском
довжиною 18 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском
довжиною 8 м); ставка № 4 (дамба довжиною 173 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 7 м та водонапуском довжиною 11 м); ставка № 5 (дамба довжиною
117 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском 7 м та
водонапуском довжиною 9 м); ставка № 1 (дамба довжиною
138,3 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском довжиною 10 м та водонапуском довжиною 11 м);
ставка «Нагульний» (дамба довжиною 222 м; дамба довжиною 3250 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском
довжиною18 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовипуском
довжиною 8 м)
Гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка «Сільський»
(«Боговик») (гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною
9,78 м); ставка «Верхній» (дамба довжиною 190 м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 2,2 м); ставка «Нагульний» Н-1 (гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною
18 м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 12 м);
ставка «Зимувальний ЗС-2» (дамба довжиною 318 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 9 м); ставка «Зимувальний ЗС-1» (дамба довжиною 136 м; гідроспоруда типу
«Монах» № 1а з водовипуском довжиною 9 м; гідроспоруда
типу «Монах» № 1б з водовиводом довжиною 9 м); ставка «Боговик» (дамба довжиною 190 м; гідроспоруда типу «Монах» з
водовиводом довжиною 15 м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 11,5 м); ставка «Нижній» (дамба довжиною
167 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18
м; гідроспоруда типу шлюз з водонапуском шириною 12 м)
Гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка «Лебідь» (дамба
довжиною 175 м; гідроспоруда типу «Монах» зі шлюзом шириною 1,20 м); ставка № 3 «Монах» (дамба довжиною 73 м;
гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 12 м);
ставка № 1 «Хіполя» (дамба довжиною 130 м; гідроспоруда
типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м); ставка № 6
«Середній» (гідроспоруда типу «Монах» зі шлюзом шириною
1,87 м); ставка № 5 «Новий» (дамба довжиною 110 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 6 м); ставка
№ 4 «Берізка» (дамба довжиною 102 м; гідроспоруда типу
«Монах» з водовиводом довжиною 14 м)
Гідротехнічні споруди ставків у складі: ставка «Галецький» (дамба довжиною 75 м; гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом
довжиною 8 м); ставка «Коханський» (дамба довжиною 85 м;
гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м);
ставка «Лазурівський» (дамба довжиною 80 м; гідроспоруда
типу «Монах» з водовиводом довжиною 8 м); ставка «Панський»
(гідроспоруда типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м);
ставка «Мельниківський» (дамба довжиною 140 м; гідроспоруда
типу «Монах» з водовиводом довжиною 18 м; гідроспоруда типу
«Монах» з водовиводом довжиною 12 м)
Будівля бару (літ. ж’ – 1) загальною площею 181,8 кв. м

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
ТОВ «Сквираплемрибгосп», код за
ЄДРПОУ 25295152

Адреса об’єкта
Київська обл., Сквирський р-н, с. Великополовецьке, вул. Садова, 174

Київська обл., Сквирський р-н, с. Великополовецьке, вул. Садова, 174а
Київська область, Сквир- ТОВ «Сквираплемрибгосп», код за
ський район, с. Антонів, ЄДРПОУ 25295152
вул. Садова, 1

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Київська область, Сквир- ТОВ «Сквираплемрибгосп», код за
ський район, с. Рогізна, ЄДРПОУ 25295152
вул. Франка, 44

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Київська обл., СквирТОВ «Сквираплемрибгосп», код за
ський р-н, с. Красноліси, ЄДРПОУ 25295152
вул. Польова, 47

Регіональне відділення Фонду по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях

Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни,
вул. Лісна, 6
Овочесховище (підвал), пд. загальною площею 100,4 кв. м Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул.
Лісна, 6
Приміщення першого поверху будівлі (літ. А) №№ 115-117, Черкаська обл., м. Умань,
№№ 119-121 загальною площею 107,9 кв. м
вул. Європейська, 65
Нежитлове приміщення (вбудоване приміщення в багатопо- Черкаська область,
верховий будинок (насіннєва інспекція) загальною площею м. Монастирище,
133,0 кв. м
вул. Суворова, 3
Приміщення третього та четвертого поверхів адміністрам. Черкаси, вул. Одесьтивної будівлі (корпус 44, літ. А-6) загальною площею
ка, 8
1058,7 кв. м
Будівля магазину (літ. А-1) загальною площею 191,1 кв. м Черкаська область, Шполянський р-н, с. Матусів,
вул. Івана Богуна, 89
Напівпричіп МАЗ 93971, рік випуску 1984, номер шасі 84314 Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Промислова, 13
Напівпричіп МАЗ 93802, рік випуску 1993, номер шасі
ХТМ93802N0000613

ПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний
комплекс «НИВА», код за ЄДРПОУ
21355747
ПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний
комплекс «НИВА», код за ЄДРПОУ
21355747
Управління Держпраці у Черкаській області, код за ЄДРПОУ 39881228
ПАТ «Монастирищенський машинобудівний завод», код за ЄДРПОУ
00255289
ДП «Конструкторське бюро «Інфорт»,
код за ЄДРПОУ 31489877
Відсутній
ФО Плюта О.О. – (зберігач)

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

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

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

Автомобіль ЗАЗ 110557, рік випуску 2006, номер кузова
Y6D11055760038668

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нежитлова будівля

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

Відсутній
Відсутній

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

Група нежитлових будівель та приналежного до них майна
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
у складі: – гаражі з побутовою кімнатою (О-1) загальною
Київській, Черкаській та Чернігівплощею 394,9 кв. м; – склад-гараж (Л-1) загальною
ській областях
площею 475,6 кв. м; – склад з навісом (К-1) загальною
площею 70,7 кв. м; – розливна (З-1) загальною площею
55,9 кв. м; – склад бочкотари (М-1) загальною площею
212,8 кв. м; – башта Рожновського; – дизельна (Г-1) загальною площею 35,9 кв. м; – трансформаторна підстанція
(Д-1) загальною площею 30,4 кв. м; – колодязь (Т-1); –
естакада (Ф-1); – під’їзна залізнична колія; – резервуари
наземні металеві (23 од.); – огорожа території; асфальтобетонне покриття
Група нежитлових будівель та приналежного до них майна у м. Чернігів, вул. БєДеснянське басейнове управлінДержавне агентство водних ресурскладі: – виробничо-лабораторний корпус (А-2) загальною лова, 11
ня водних ресурсів, код за ЄДРПОУ
сів України
площею 602,4 кв. м; – гараж профілакторій (Б-2, Б1-1, Б2-1)
34654458
загальною площею 646,2 кв. м; – механічна майстерня
(В-2, В1-1) загальною площею 634,5 кв. м; – матеріальний
склад (Г-1, Г1-1) загальною площею 327,7 кв. м; – теплопункт (Д-1) загальною площею 5,1 кв. м; – навіс до складу
загальною площею 77 кв. м; – паркан 50 п. м; – зовнішня
позаплощадочна каналізація 138 п. м; – позаплощадочна
водопровідна мережа 120 п. м
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 2 пло- Львівська обл., м. Сам- Самбірське управління Державної каз- Державна казначейська служба
щею 20,2 кв. м
бір, вул. Мазепи, 13
начейської служби України Львівської України
області, код за ЄДРПОУ 37893577
Окреме майно – нежитлове приміщення – гараж № 4 пло- Львівська обл., м. Сам- Самбірське управління Державної каз- Державна казначейська служба
щею 26,8 кв. м
бір, вул. Мазепи, 13
начейської служби України Львівської України
області, код за ЄДРПОУ 37893577
Адмінпобуткомбінат площею 3828,5 кв. м
Львівська обл., Сокаль- Відокремлений підрозділ «ЗахідноМіністерство енергетики та вугільський р-н, с. Сілець, при- Українська виконавча дирекція з
ної промисловості України
сілок Солтиси, 753 Б
ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» код за ЄДРПОУ
39257791
Будівля дегазаційної установки (поверхневої дегазації) пло- Львівська обл., Сокаль- Відокремлений підрозділ «ЗахідноМіністерство енергетики та вугільщею 132,1 кв. м
ський р-н, с. Сілець, при- Українська виконавча дирекція з
ної промисловості України
сілок Солтиси, 755 а
ліквідації шахт» Державного підприємства «Об’єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» код за ЄДРПОУ
39257791
Група інвентарних об’єктів у складі: водонапірна башня
Львівська обл., м. Золо- Відкрите акціонерне товариство «Рем- Регіональне відділення Фонду по
площею 13,2 кв. м, будівля артезіанської свердловини
чів, вул. Львівська, 50
сервіс», код за ЄДРПОУ 13837886
Львівській, Закарпатській та Волинплощею 20,2 кв. м
ській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: під’їзна колія, огорожа Львівська обл., ЗолочівВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Підгородне,
Львівській, Закарпатській та Волинвул. Тернопільська, 6
ській областях
Нежитлові приміщення № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 загальною пло- м. Львів, вул. Генерала
Державне підприємство Державний
Міністерство регіонального розщею 144,3 кв. м (господарська будівля “А2-1”)
Чупринки, 71
інститут проектування міст «Містопро- витку, будівництва та житловоект», код за ЄДРПОУ 02497909
комунального господарства України
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відомості
приватизації

Продовження додатка 8
Назва об’єкта
Група інвентарних об’єктів у складі: асфальтні площадки
(інв. № 102,114), вага автомобільна (інв. № 604), заглублений склад (інв. № 015), контора-лабораторія (інв.
№ 013), мехмайстерня (інв. № 009), огорожа (інв. № 112),
повітряна електросилова лінія (інв. № 200), пож. депо і баня
(інв. № 010), пождепо (інв. № 014), прохідна (інв. № 012),
робоча башня (інв. № 011), склад № 1 (інв. № 001), склад
№ 2 (інв. № 002), склад № 3 (інв. № 003), склад № 4 (інв.
№ 004), склад № 5 (інв. № 005), склад № 6 (інв. № 006),
склад № 8 (інв. № 007)
Адміністративна будівля літ. «А-1» загальною площею
127,2 кв. м
Будівля диспетчерської загальною площею 16,6 кв. м
Нежитлове вбудоване приміщення № 53 площею 1,5 кв. м,
що розташоване на першому поверсі будівлі
Нежитлове вбудоване приміщення № 54 площею 6,7 кв. м,
що розташоване на першому поверсі будівлі
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля артезіанської
свердловини площею 11,1 кв. м, будівля насосної станції
площею 4,8 кв. м
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля диспетчерської
літ. «І» площею 20,8 кв. м, будівля закритої трансформаторної підстанції № 372 площею 40,6 кв. м, прожекторна вишка
(2 шт.), лінія електромереж, внутрішні дороги та площадки,
металева огорожа
Група інвентарних об’єктів у складі: носилки (5 шт.), протигази (8 шт.), сумка санітарна (21 шт.), каска (25 шт.)

Адреса об’єкта
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська,
258-Б

Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів,
вул. О. Турянського, 2
Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 59
Львівська обл.,
м. Миколаїв, бульвар
Проектний,1
Львівська обл.,
м. Миколаїв, бульвар
Проектний,1
Львівська обл., м. Золочів, вул. Бродівська, 19
Львівська обл., м. Самбір, вул. Промислова, 56

Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4
Група інвентарних об’єктів у складі: кран грейферний, 2од. Львівська обл., м. Стеб(інв. №№ 42081, 42082), кран-балка, 2од. (інв. №№ 42084, ник, вул. Дрогобиць42085)
ка, 127
Група інвентарних об’єктів у складі: з’єднувальна залізнична Львівська обл., м. Стебколія від ст. «Калійна» до ст. «Стебник», під’їзна залізнична ник, вул. Дрогобицьколія до дренажного складу Р-2
ка, 127
Група інвентарних об’єктів у складі: – цех виварювання
Львівська обл., м. Морсолі (Б-1) площею 80,0 кв. м; колодязь (3); альтанка (З-1) шин, вул. Привокзальплощею 5,8 кв. м; огорожа (2); ворота (1); вбиральня (Г);
на, 45а
дорога (І); надкаптажна будівля джерела 3 (В-1) площею
26,6 кв. м; підпірна стіна (7) площею 34,5 кв. м; навіс (П)
площею 110,7 кв. м;
свердловина № 2ре з надкаптажною спорудою свердловини Львівська обл., Стрий№ 2ре (А-1) площею 4,4 кв. м
ський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 25-А
Група інвентарних об’єктів у складі: – цех виморожування
Львівська обл., м. Морсолі (Ж-3) площею 477,9 кв. м; надкаптажна будівля сверд- шин, вул. Привокзальловини 17а (Є-1) площею 13,9 кв. м; надкаптажна будівля на, 45а
свердловини 20а (Д-1) площею 22,6 кв. м; надкаптажна
будівля джерела 1 (Е-1) площею 19,8 кв. м, резервуар (5);
резервуар (6); свердловина 17а; свердловина 20а; свердловина 20б; свердловина 29а; шахтний колодязь 8; - свердловина № 3ре;
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58А
- свердловина № 4ре;
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня Лисовицька, вул. Курортна, 58Б
свердловина № 6, надкаптажна будівля свердловини № 6
Львівська обл., Стрий(І-1) площею 27,5 кв. м; огорожа (2); ворота (1); вартівня
ський р-н, с. Баня Ли(И-1)
совицька, вул. Курортна, 58-В
Приміщення дільничної лікарні ветеринарної медицини за- Львівська обл., Пустомигальною площею 69,6 кв. м
тівський р-н, с. Чижиків,
вул. Острівська, 10
Вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною Закарпатська обл.,
площею 756,8 кв. м
м. Ужгород, вул. Болгарська, 3
Склад (зерносклад, літ. А, площею 1217,5 кв. м; натяжна,
Закарпатська обл.,
літ. Б, площею 12,8 кв. м)
м. Іршава, вул. Федорова, 21/8
Каналізаційно-насосна станція площею 5,2 кв. м
Закарпатська обл.,
м. Мукачеве, вул. Пряшівська, 5а
Приміщення адміністративно-побутового комбінату загаль- Волинська обл., Іваничівною площею 3718,3 кв. м, літер «А-2»
ський р-н, с. Грибовиця,
вул. Миру, 61

Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Державне підприємство «Стрийський Державне агентство резерву
комбінат хлібопродуктів № 1», код за України
ЄДРПОУ 14293158

Західний офіс Держаудитслужби, код
за ЄДРПОУ 40479801

Державна аудиторська служба
України

Самбірське управління водного господарства, код за ЄДРПОУ 01034120
Миколаївська районна державна адміністрація Львівської області, код за
ЄДРПОУ 04056339
Миколаївська районна державна адміністрація Львівської області, код за
ЄДРПОУ 04056339
Відсутній

Державне агентство водних ресурсів України
Миколаївська районна державна
адміністрація Львівської області

Відсутній

Миколаївська районна державна
адміністрація Львівської області
Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

ПАТ «Зміна», код за ЄДРПОУ 22405648 Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
36518912
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
36518912
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
ТОВ «Мінзавод», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
32282674 – зберігач
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

ТОВ «Гідрогеолог», код за ЄДРПОУ
30605590 – зберігач

Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області, код за
ЄДРПОУ 40349068
ПАТ «Ужгородський Турбогаз», код за
ЄДРПОУ 00153608

Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів
Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Регіональне відділення Фонду по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

ВАТ «Іршавський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00954063
ПрАТ «Мукачівська автобаза», код за
ЄДРПОУ 01034797

ВП «Західно-Українська виконавча
дирекція з ліквідації шахт» ДП «ОК»
«Укрвуглереструктуризація», код за
ЄДРПОУ 39257791
Група інвентарних об’єктів у складі: – насосна станція І під- Волинська обл.,
ПрАТ «СКФ Україна», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
йому /літер А-1/ загальною площею 166,7 кв. м; – водопро- м. Луцьк, вул. Гнідавська 05745160
Львівській, Закарпатській та Волинвід технічної води; – водоприймальна споруда /літер Б-1/
(вул. Марцинкевича), 5б
ській областях
загальною площею 68,0 кв. м, – під’їзна дорога до станції І
підйому; – кран мостовий ручний загального призначення; – конденсаторна установка
Група інвентарних об’єктів: КПП (літер А-1) загальною пло- Волинська обл., ТурійВідсутній
Турійська районна державна адмініщею 31,0 кв. м та споруди (літер Ж-1) загальною площею ський р-н, с. Городилець,
страція Волинської області
170,4 кв. м
вул. Військова, 7
Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення лабораторії Волинська обл., ЛюбеЛюбешівська районна державна ліДержавна служба України з питань
районної лікарні ветеринарної медицини загальною площею шівський р-н, смт Любе- карня ветеринарної медицини, код за безпечності харчових продуктів та
277,6 кв. м; гараж загальною площею 99,8 кв. м; сарай за- шів, вул. Миру, 11
ЄДРПОУ 00692535
захисту споживачів
гальною площею 61,7 кв. м
Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення ветлаВолинська обл., РожиРожищенська районна державна ліДержавна служба України з питань
бораторії з вигрібною ямою «А-1» загальною площею
щенський р-н, м. Рожи- карня ветеринарної медицини, код за безпечності харчових продуктів та
170,2 кв. м; гараж на два автомобілі «Е-1» загальною пло- ще, вул. Гагаріна, 50
ЄДРПОУ 00692564
захисту споживачів
щею 94,5 кв. м; сарай «В-1» загальною площею 59,5 кв. м;
туалет «Є-1» загальною площею 2,7 кв. м; склад пального
«Г-1» загальною площею 17,3 кв. м; будівля шахтного
колодязя із пожежною водоймою «Д-1» загальною площею
2,6 кв. м; склад дезрозчинів «Ж-1» загальною площею
24,7 кв. м; віварій «Б-1» загальною площею 84,0 кв. м;
наружний водопровід, наружна каналізація, колонка для
накачування води
Артсвердловина
Волинська обл.,
ПрАТ «Луга», код за ЄДРПОУ 05468096 Міністерство розвитку економіки,
м. Володимирторгівлі та сільського господарства
Волинський, вул. Драгоманова, 38
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Приміщення складу № 16 (реєстровий номер
Одеська обл., АнаньївТОВ «Кононівський елеватор» (збеРегіональне відділення Фонду по
955360.1.ААБАЛД733)
ський р-н, с. Жеребкове, рігач)
Одеській та Миколаївській областях
вул. Привокзальна, 4
Приміщення магазину
Одеська обл., Овідіополь- КСП «Тепличне» (ПП «Тепличне»), код Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, смт Авангард, за ЄДРПОУ 5528964
Одеській та Миколаївській областях
вул. Теплична, 1
Нежитлова будівля загальною площею 256,5 кв. м
Одеська обл., ОвідіопольВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. НовоградОдеській та Миколаївській областях
ківка, вул. Центральна, 57
Будівля магазину
Одеська обл., м. ПоВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
дільськ, вул. БочковиОдеській та Миколаївській областях
ча, 92-а
Нежитлові споруди загальною площею 1526,3 кв. м з
м. Одеса, Овідіопольська
Відсутній
Апарат Фонду
устаткуванням
дуга, 3-А
Будівля колишньої електростанції з обладнанням та грам. Ізмаїл, вул. Кишинів- Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація
Міністерство інфраструктури
дирнею
ська, 4
морських портів України», код за ЄД- України
РПОУ 38728402
Колишнє приміщення банку «Україна»
Одеська обл., ЛиманУправління державної казначейської
Державна казначейська служба
ський р-н, смт Доброслужби України у Лиманському районі України
слав, вул. Центральна, 45 Одеської області, код за ЄДРПОУ
37984056
Будівля контори-лабораторії
Одеська обл.,
ТДВ «ПМК-225», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
м. Білгород01039857
Одеській та Миколаївській областях
Дністровський, вул. Кочубинського, 52-Б
Корпус млину (літ. А) загальною площею 636,7 кв. м (площа Одеська обл., СаратТОВ «Курортстрой», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
забудови 751 кв. м), який у процесі приватизації не увійшов ський р-н, смт Сарата,
32629330
Одеській та Миколаївській областях
до статутного капіталу ВАТ «Саратський комбінат хлібопро- вул. Мельнична, 77
дуктів», код за ЄДРПОУ 00955207
Будівля гаражу загальною площею 367 кв. м
Одеська обл., Білгород- Білгород-Дністровське міжрайонне
Державне агентство водних ресурДністровський р-н,
управління водного господарства, код сів України
с. Удобне, комплекс буді- за ЄДРПОУ 21013142
вель та споруд № 2
Нежитлове приміщення № 101
м. Одеса, вул. Отамана ПАТ «Одеський автоскладальний заРегіональне відділення Фонду по
Головатого, 62, приміщ. вод», код за ЄДРПОУ 00231604
Одеській та Миколаївській областях
№ 101
Нежитлове приміщення № 102
м. Одеса, вул. Отамана ПАТ «Одеський автоскладальний заРегіональне відділення Фонду по
Головатого, 62, приміщ. вод», код за ЄДРПОУ 00231604
Одеській та Миколаївській областях
№ 102
Будівля «Берлін»
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно- Міністерство енергетики та вугільм. Южноукраїнськ, Гідро- Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
ної промисловості України
комплекс, 3
24584661
Станція енергокомплекс
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно- Міністерство енергетики та вугільм. Южноукраїнськ, Гідро- Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
ної промисловості України
комплекс, 18
24584661
Ковбасний цех фабрики-кухні
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно- Міністерство енергетики та вугільм. Южноукраїнськ, Про- Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
ної промисловості України
мисловий майдан24584661
чик, 21а
Центральний розподільчий пункт будівельної бази
Миколаївська обл.,
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «Южно- Міністерство енергетики та вугільм. Южноукраїнськ, Пром- Українська АЕС», код за ЄДРПОУ
ної промисловості України
майданчик, 22
24584661
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Продовження додатка 8
Назва об’єкта
Аргоно-киснева газофікаційна станція

Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «ЮжноУкраїнська АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «ЮжноУкраїнська АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661
ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП «ЮжноУкраїнська АЕС», код за ЄДРПОУ
24584661
Миколаївський окружний адміністративний суд, код за ЄДРПОУ 35356555

Орган управління

Миколаївська обл.,
Міністерство енергетики та вугільм. Южноукраїнськ, Промної промисловості України
майданчик, 29
Склад кисневих балонів та карбіду кальцію
Миколаївська обл.,
Міністерство енергетики та вугільм. Южноукраїнськ, Промної промисловості України
майданчик, 31
Сховище зрідженого пропан-бутану
Миколаївська обл.,
Міністерство енергетики та вугільм. Южноукраїнськ, Промної промисловості України
майданчик, 32
Нежитлова будівля загальною площею 2935,1 кв. м
Миколаївська обл.,
Державна судова адміністрація
м. Миколаїв, вул. ЗаводУкраїни
ська, 11
Нежитлова будівля контрольно-насіннєвої лабораторії з до- Миколаївська обл.,
Головне управління Держпродспожив- Державна служба України з питань
поміжними будівлями та спорудами
Єланецький р-н, смт
служби в Миколаївській області, код за безпечності харчових продуктів та
Єланець, вул. Весняна
ЄДРПОУ 40327023
захисту споживачів
(Щорса), 7
Комплекс нежитлових будівель та споруд
Миколаївська обл., Весе- Головне управління Держпродспожив- Державна служба України з питань
линівський р-н, смт Ве- служби в Миколаївській області, код за безпечності харчових продуктів та
селинове, вул. Сонячна ЄДРПОУ 40327023
захисту споживачів
(Червоноармійська), 32
Комплекс нежитлових будівель та споруд
Миколаївська обл.,
Головне управління Держпродспожив- Державна служба України з питань
Казанківський р-н, смт
служби в Миколаївській області, код за безпечності харчових продуктів та
Казанка, вул. Перемоги ЄДРПОУ 40327023
захисту споживачів
(Леніна), 2
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Побутовий корпус літ. ТС-ІІ загальною площею 705,3 кв. м Полтавська обл., м. Пол- КП «Полтавський м’ясокомбінат», код Регіональне відділення Фонду по
тава, вул. Харчовиків, 6 за ЄДРПОУ 00424214
Полтавській та Сумській областях
Громадська будівля (офіс) літ. ОБ-1 загальною площею
Полтавська обл., м. Пол- КП «Полтавський м’ясокомбінат», код Регіональне відділення Фонду по
327,4 кв. м
тава, вул. Харчовиків, 6 за ЄДРПОУ 00424214
Полтавській та Сумській областях
Громадський будинок літ. А1, загальною площею
Полтавська обл., ГаТДВ «Гадяцький елеватор», код за ЄД- Регіональне відділення Фонду по
156,8 кв. м
дяцький р-н, м. Гадяч,
РПОУ 00955650
Полтавській та Сумській областях
вул. Героїв Майдану, 75
Прохідна
Полтавська обл., м. Пол- ТОВ «Полтавський ремонтноРегіональне відділення Фонду по
тава, вул. Буровиків, 6
механічний завод», код за ЄДРПОУ
Полтавській та Сумській областях
31966932
Будинки для відпочинку
Сумська обл., ТростяВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
нецький р-н, сільська
Полтавській та Сумській областях
рада Зарічненська,
«Заплава ріки Ворскла»
масив, 3, 3-А
Адмінбудівля загальною площею 116,7 кв. м
Сумська область, м. Пу- Північно-східний офіс ДержаудитДержавна аудиторська служба
тивль, провулок Маклако- служби
України
ва Миколи, 1
Будівля клубу бригади № 2
Сумська область, ОхтирВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський район, с. Сосонка,
Полтавській та Сумській областях
вул. Садова, 1а
Будівля їдальні
Сумська область, ОхтирВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський район, с. Стара
Полтавській та Сумській областях
Іванівка, вул. Решітька, 4а
Промтоварний склад
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/1 31766001
України
Магазин № 3
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/2 31766001
України
Кочегарка
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/3 31766001
України
Продовольчий склад
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/4 31766001
України
Контора
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури України, вул. Горького, 122/5 31766001
ни, код за ЄДРПОУ 37472062
Загальнотоварний склад
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Горького, 122/6 31766001
України
Магазин № 12
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Залізнична, 42
31766001
України
Магазин № 7
Сумська область, м. Ром- ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
ни, вул. Прокопенка,
31766001
України
107-а
Червоний куточок
Сумська обл., м. Ромни, ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ
Міністерство інфраструктури
вул. Горького, 122/7
31766001
України
Гараж
Сумська обл., м. Буринь, Північно-східний офіс Держаудитслужби, Державна аудиторська служба
площа Першотравнева, код за ЄДРПОУ 40478572
України
буд. 28 «Б»
Адмінбудівля піл літ. «А-1»
Сумська обл., смт ЯмПівнічно-східний офіс Держаудитслужби, Державна аудиторська служба
піль, вул. Заводська, 10, код за ЄДРПОУ 40478572
України
приміщення 51
Приміщення колишньої стоматполіклініки
Сумська обл., м. Охтир- НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта», Міністерство енергетики та вугілька, вул. Київська, 96
код за ЄДРПОУ 05398533
ної промисловості України
Окреме майно, що не увійшло до статутного капіталу
Сумська область, м. Ле- АТ «МОТОР СІЧ», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
АТ «МОТОР СІЧ» у кількості п’ятсот сорок одна одиниця
бедин, вул. Грушева,18 14307794
Дніпропетровській, Запорізькій та
Кіровоградській областях
Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Будівля складу загальною площею 231,1 кв. м
Рівненська обл., Гощан- ВАТ «Гощанський «Райагропостач» (ре- Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. Бугрин,
організоване у ТОВ «СТП Екоресурс»), Рівненській та Житомирській обвул. Перемоги, 2а
код за ЄДРПОУ 00906781
ластях
Нежитлові приміщення загальною площею 57,3 кв. м зі
Рівненська обл., м. КоПП «Пластранс», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
східцевою площадкою 20,8 кв. м на першому поверсі бурець, вул. Київська, 107б 33982500
Рівненській та Житомирській обдівлі сауни
ластях
Будівля кузні загальною площею 78,2 кв. м
Рівненська обл., м. КоКорецьке ВАТ РТО «Агротехсервіс»,
Регіональне відділення Фонду по
рець, вул. Київська, 200 код за ЄДРПОУ 03760316
Рівненській та Житомирській областях
Будівля магазину загальною площею 305,6 кв. м
Рівненська обл., м. Дуб- ПрАТ «Дубенський завод гумовоРегіональне відділення Фонду по
но, вул. Млинівська, 71 технічних виробів», код за ЄДРПОУ
Рівненській та Житомирській об2971506
ластях
Будівля столярного цеху, загальною площею 209,1 кв. м
Рівненська обл., КоВАТ РТО «Агротехсервіс», код за ЄД- Регіональне відділення Фонду по
рецький р-н, м. Корець, РПОУ 03760316
Рівненській та Житомирській обвул. Київська, 200
ластях
Будівля медпункту, загальною площею 63,6 кв. м
Рівненська область,
ПрАТ «Дакор Вест», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
м. Дубно, вул. Грушев03118357
Рівненській та Житомирській обського, 184
ластях
Будівля котельні загальною площею 56,7 кв. м
Рівненська область,
ТзОВ «Пересувна механізована колона Регіональне відділення Фонду по
м. Здолбунів, вул. Куту- № 63», код за ЄДРПОУ 01273421
Рівненській та Житомирській обзова, 18
ластях
Будівля столової загальною площею 472,5 кв. м
Рівненська область,
ПАТ «Дубноцукор», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
Радивилівський р-н,
00372753
Рівненській та Житомирській обс. Пустоіванне, вул. Перластях
шотравнева, 28а
Нежитлова будівля, склад-магазин, загальною площею
Рівненська область,
ПАТ «Дубноцукор», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
125,7 кв. м
м. Дубно, пров. Цен00372753
Рівненській та Житомирській обтральний, 9
ластях
Будівля корівника для ВРХ на 50 голів загальною площею
Рівненська область, ОстВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
1280,1 кв. м, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Рів- розький р-н, с. Слобідка,
Рівненській та Житомирській обненський завод високовольтної апаратури»
вул. Мала Слобідка, 60
ластях
Будівля їдальні загальною площею 147,6 кв. м, що не увіРівненська область,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
йшла до статутного капіталу КСП «Білашівське»
Здолбунівський р-н,
Рівненській та Житомирській обс. Білашів, вул. І.
ластях
Франка, 5
Будівля трансформаторної підстанції загальною площею
Рівненська обл., КоКорецьке ВАТ РТО «Агротехсервіс»,
Регіональне відділення Фонду по
40,5 кв. м
рецький р-н, м. Корець, код за ЄДРПОУ 03760316
Рівненській та Житомирській обвул. Київська, 200
ластях
Будівля трансформаторної станції загальною площею
Рівненська обл., м. ДуВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
42,9 кв. м, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ
бровиця, вул. ГагаріРівненській та Житомирській об«Дубровицьке ВО «Райагротехсервіс»
на, 88
ластях
Будинок відпочинку загальною площею 66,3 кв. м
Рівненська обл., ВолодиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
мирецький р-н, смт ВоРівненській та Житомирській облодимирець, вул. Лісова
ластях
поляна, 18/1
Будинок відпочинку загальною площею 62,9 кв. м
Рівненська обл., ВолодиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
мирецький р-н, смт ВоРівненській та Житомирській облодимирець, вул. Лісова
ластях
поляна, 18/2
Будівля столярного цеху (РБУ) «С-2» загальною площею
м. Рівне, вул. КиївДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄД- Регіональне відділення Фонду по
1211,7 кв. м
ська, 106
РПОУ 22555721
Рівненській та Житомирській областях
Лінія по виробництву блоків стін підвалів
м. Житомир, вул. Фастів- ПрАТ «Фірма «Житомирінвест», код за Регіональне відділення Фонду по
ська, 11а
ЄДРПОУ 01272640
Рівненській та Житомирській областях
Нежитлова будівля колишньої їдальні
Житомирська обл., Олев- ВАТ «Озерянський комбінат залізоРегіональне відділення Фонду по
ський р-н, смт Новоозе- бетонних і гідротехнічних конструкцій», Рівненській та Житомирській обрянка, вул. Заводська, 1 код за ЄДРПОУ 1033444
ластях
Будівлі теплиці
Житомирська обл.,
Новоград-Волинська районна держав- Новоград-Волинська районна дерм. Новоград-Волинський, на адміністрація Житомирської облас- жавна адміністрація Житомирської
вул. Ушакова, 44
ті, код за ЄДРПОУ 04053654
області
Будівля навісу
Житомирська обл.,
Новоград-Волинська районна держав- Новоград-Волинська районна дерм. Новоград-Волинський, на адміністрація Житомирської облас- жавна адміністрація Житомирської
вул. Відродження, 6а
ті, код за ЄДРПОУ 04053654
області
Будівля котельні № 257
Житомирська обл.,
Новоград-Волинська районна держав- Новоград-Волинська районна дерм. Новоград-Волинський, на адміністрація Житомирської облас- жавна адміністрація Житомирської
вул. Ушакова, 44А
ті, код за ЄДРПОУ 04053654
області
Будинок мисливця – будинок № 1 (інв. № 100386)
Житомирська обл.,
ДП «Малинське лісове господарство», Державне агентство лісових ресурРадомишльський р-н,
код за ЄДРПОУ 13551546
сів України
територія Вишевицької
сільської ради (за межами населених пунктів),
Іршанське лісництво,
квартал 115, виділ 1
Будівля магазину «Дари лісів» площею 473, 4 кв. м
м. Житомир, проспект
Державне підприємство «Житомирське Державне агентство лісових ресурМиру, 69
лісове господарство», код за ЄДРПОУ сів України
22050949
Нежитлова будівля
Житомирська обл.,
Головне територіальне управління
Регіональне відділення Фонду по
Ємільчинський р-н,
юстиції у Житомирській області, код за Рівненській та Житомирській обс. Бараші, вул. Василя
ЄДРПОУ 34900660
ластях
Шевчука, 4
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Адреса об’єкта
Орган управління
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею
Харківська обл., Красно- ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код за Регіональне відділення Фонду по
251,7 кв. м
кутський р-н, с. Городнє, ЄДРПОУ 00412406
Харківській, Донецькій та Луганвул. Центральна, 5а
ській областях
Нежитлова будівля гаражу загальною площею 76,90 кв. м
Харківська обл., Красно- ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код за Регіональне відділення Фонду по
кутський р-н, с. Городнє, ЄДРПОУ 00412406
Харківській, Донецькій та Луганвул. Центральна, 5б
ській областях
Будівля телефонної станції літ. А-1 загальною площею
Донецька обл., Велико- ПАТ «МАКСТРОЙ», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
91,9 кв. м
новосілківський р-н, се- 05394759
Харківській, Донецькій та Луганлище Урожайне, вул. Поській областях
штова, 1
Пункт по переробці сільськогосподарської продукції загаль- Харківська обл., Харків- ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», код за
Міністерство енергетики та вугільною площею 447,9 кв. м
ський р-н, смт Коротич, ЄДРПОУ 05471230
ної промисловості України
вул. Низова, 76
Нежитлова будівля літ. А-1 (водонапірна башта) загальною Харківська обл., Дергачів- ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5», код за
Міністерство енергетики та вугільплощею 9,6 кв. м
ський р-н, с. Подвірки,
ЄДРПОУ 05471230
ної промисловості України
вул. Набережна, 15
Магазин загальною площею 540,2 кв. м
Харківська обл., ДергачівВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, смт СолониХарківській, Донецькій та Луганцівка, вул. Заводська, 1
ській областях
Ліфт
Харківська обл., ДергачівВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, смт СолониХарківській, Донецькій та Луганцівка, вул. Заводська, 1
ській областях
Нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною площею
Харківська обл.,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
159,8 кв. м
Куп’янський р-н, с. ВиХарківській, Донецькій та Луганшнівка, вул. Центральській областях
на, 103
Магазин літ. «А-1» з прибудовою літ. «А1-1» загальною
Харківська обл., ЗоПАТ «Жовтневе», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
площею 115,1 кв. м
лочівський р-н, селище 00488912
Харківській, Донецькій та ЛуганКалинове (Жовтневе),
ській областях
майдан Конституції (площа Жовтнева), 3
Нежитлова будівля (кооперативна лавка) загальною площею Харківська обл., Богоду- ПрАТ «Ульяновське», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
48.3 кв. м
хівський р-н, с. Іванівка, 00387097
Харківській, Донецькій та Луганвул. Приїзжа, 6
ській областях
Нежитлові приміщення загальною площею 319,0 кв. м
Харківська обл., ЗміївПрАТ «Племінний завод «Червоний ве- Регіональне відділення Фонду по
(1 поверху №№ 2-1÷2-9 площею 109,4 кв. м, 2 поверху
ський р-н, с. Першотрав- летень», код за ЄДРПОУ 00486770
Харківській, Донецькій та Луган№№ 2-10÷2-29 площею 209,6 кв. м) та ґанок а1 в нежитло- неве, площа Центральській областях
вій будівлі літ. А-2
на, 3-а
Нежитлові приміщення № 13-20 в літ. «Г» загальною плоХарківська обл.,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
щею 185,3 кв. м
Куп’янський р-н, с/рада
Харківській, Донецькій та ЛуганКурилівська
ській областях
Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 42,6 кв. м Харківська обл., ДвоВАТ «Куп’янський цукровий комбінат», Регіональне відділення Фонду по
річанський р-н, с. Такод за ЄДРПОУ 00373215
Харківській, Донецькій та Луганвільжанка, вул. Переській областях
моги, 27 а
Нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною площею
Харківська обл., Сахнов- ПрАТ «Сахновщинське імені М. О.
Регіональне відділення Фонду по
84,27 кв. м
щинський р-н. с. Сугарів- Ключки», код за ЄДРПОУ 00851198
Харківській, Донецькій та Луганське (колишнє Жовтень),
ській областях
вул. Центральна, 7
Нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною площею
Харківська обл.,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
65,9 кв. м
Куп’янський р-н, с. Нова
Харківській, Донецькій та ЛуганТарасівка, вул. Сморшка
ській областях
А. Д., 1
Нежитлова будівля магазину загальною площею 66,0 кв. м Харківська обл.,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
Куп’янський р-н, с. МикоХарківській, Донецькій та Луганлаївка, вул. Миру, 9
ській областях
Прибудована будівля магазину з підвалом літ. А загальною Харківська обл.,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по
площею 260 кв. м та складським приміщенням літ. Б загаль- Куп’янський р-н, с. ЯгідХарківській, Донецькій та Луганною площею 17,1 кв. м
не, вул. 1-го Травня, 10а
ській областях
Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 51,1 кв. м Харківська обл., ЧугуївВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
ський р-н, с. РоздольХарківській, Донецькій та Луганне (колишнє Чапаєво),
ській областях
вул. Роганська, 3
Нежитлова будівля (магазин) літ. А-1 загальною площею
Харківська обл., ЗміївПрАТ «Племінний завод «Червоний ве- Регіональне відділення Фонду по
55,1 кв. м
ський р-н, с. Кукулівка, летень», код за ЄДРПОУ 00486770
Харківській, Донецькій та Луганвул. Польова, 1
ській областях
Нежитлова будівля (пральня) літ. «А-1» загальною площею Харківська обл., БалаВідсутній
Регіональне відділення Фонду по
149,1 кв. м
клійський р-н, смт СавинХарківській, Донецькій та Луганці, вул. Шкільна, 2
ській областях
Інженерна споруда «Басейн бризкальний»
Донецька обл.,
ВАТ «Содовий завод», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по
м. Слов’янськ, вул. Ново- 00204895
Харківській, Донецькій та Лугансодівська, 2
ській областях
Нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування
Донецька обл., НікольСТОВ «Первомайська птахофабрика», Регіональне відділення Фонду по
загальною площею 93 кв. м
ський (Володарський)
код за ЄДРПОУ 00851979
Харківській, Донецькій та Луганр-н, с. Тополине,
ській областях
вул. Шкільна, 13
Група будівель і споруд автостанції у складі: будівля автоДонецька обл., МанПАТ «Донецьке обласне підприємство Регіональне відділення Фонду по
станції площею 236,1 кв. м, туалет площею 48,7 кв. м, навіс гушський р-н, смт Ялта, автобусних станцій», код за ЄДРПОУ Харківській, Донецькій та Луганплощею 226,9 кв. м, навіс площею 12,6 кв. м, огорожа
вул. Маяковського,
03113785
ській областях
площею 18,2 кв. м, огорожа площею 13,6 кв. м, замощення 48/18А
площею 5215 кв. м
Нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною
Донецька обл., м. БахТДВ «СІНІАТ», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
площею 134,4 кв. м, 2-го поверху № 20-29 загальною пло- мут, пров. Ломоносів00290601
Харківській, Донецькій та Луганщею 259,0 кв. м в літ. “Г-2г” загальною площею 393, 4 кв. м ський 2-й, буд. 3
ській областях
(колишня їдальня, інв. № 672)
Нежитлові приміщення №№ 1-9 загальною площею
Донецька обл., м. Крама- ТОВ «Агрофірма Степове», код за ЄД- Регіональне відділення Фонду по
97,9 кв. м (колишня лазня)
торськ, смт Шабельківка, РПОУ 00848664
Харківській, Донецькій та Луганвул. Вільямса, 1
ській областях
Бокс № 1, П-1 на території автотранспортного виробничого Донецька обл., Бахмут- Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренер- Міністерство енергетики та вугільоб’єднання загальною площею 1440,0 кв. м
ський р-н, м. Світлого», код за ЄДРПОУ 00131245
ної промисловості України
дарськ, вул. Енергетиків,
буд. 101
Нежитлова будівля літ. “А-1” з прибудовами та ґанком
Донецька обл., Покров- КСП «Селидівське», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по
(інв. № 26)
ський р-н, с. Новоєли00848196
Харківській, Донецькій та Луганзаветівка, вул. Широка,
ській областях
буд. 86А
Комплекс (передавальний радіоцентр)
Донецька обл., м. МаДержавне підприємство «Маріуполь- Міністерство інфраструктури
ріуполь, проспект Наський морський торговельний порт», України
хімова, 13
код за ЄДРПОУ 01125755
Будівля нежитлова (склад)
Донецька обл., м. МаДержавне підприємство «Маріуполь- Міністерство інфраструктури
ріуполь, вул. Лавицько- ський морський торговельний порт», України
го, 10-б
код за ЄДРПОУ 01125755
Будівля, будинок шипчандлерського пункту
Донецька обл., м. Маріу- Державне підприємство «Маріуполь- Міністерство інфраструктури
поль, проспект Луніна, 99 ський морський торговельний порт», України
код за ЄДРПОУ 01125755
Будівля нежитлова
Донецька обл., м. МаДержавне підприємство «Маріуполь- Міністерство інфраструктури
ріуполь, вул. Ласкова
ський морський торговельний порт», України
П. А., 2А
код за ЄДРПОУ 01125755
Будівля нежитлова
Донецька обл., м. Маріу- Державне підприємство «Маріуполь- Міністерство інфраструктури
поль, вул. Набережна, 7 ський морський торговельний порт», України
код за ЄДРПОУ 01125755
Нежитлові будівлі гаражів
Донецька область,
Національний банк України, код за
Національний банк України
м. Слов’янськ, вул. Цен- ЄДРПОУ 00032106
тральна, 3
Будівля гаражу
Донецька обл., м. КосНаціональний банк України, код за
Національний банк України
тянтинівка, вул. Шевчен- ЄДРПОУ 00032106
ка, 219
Комплекс приміщень у складі: нежитлова будівля загальною Луганська обл., Сватів- Управління державної казначейської
Державна казначейська служба
площею 554,4 кв. м, сарай загальною площею 23 кв. м,
ський р-н, м. Сватове,
служби України у Сватівському районі України
сарай загальною площею 6,2 кв. м, вбиральня загальною
вул. Державна, 9
Луганської області, код за ЄДРПОУ
площею 22,6 кв. м, гараж загальною площею 65,1 кв. м
37928384
Водопод’ємна установка ВУ-10-304
Луганська область, смт ВАТ «Новоайдарська птахофабрика», Регіональне відділення Фонду по
Новоайдар, вул. Великод за ЄДРПОУ 00851488
Харківській, Донецькій та Луганкий шлях
ській областях
Павільйон
Луганська область, смт ВАТ «Новоайдарська птахофабрика», Регіональне відділення Фонду по
Новоайдар, вул. Великий код за ЄДРПОУ 00851488
Харківській, Донецькій та Луганшлях, 170-в
ській областях
Нежитлова будівля червоного кутка
Луганська обл., м. Сєвє- КП «Сєвєродонецький комбінат буді- Регіональне відділення Фонду по
родонецьк, вул. Силікат- вельних матеріалів та конструкцій»,
Харківській, Донецькій та Луганна, 10-ф
код за ЄДРПОУ 01235811
ській областях
Автомобіль ЗАЗ-LANOS (р/н ВВ4400СВ)
Луганська обл., м. Сєвє- Управління Державної міграційної
Державна міграційна служба
родонецьк, вул. Парти- служби України в Луганській області, України
занська, 12
код за ЄДРПОУ 37851432
Гараж літ. «Б» загальною площею 64,4 кв. м, та гараж літ.
Луганська обл., м. Кре- Управління Державної казначейської
Державна казначейська служба
«В» загальною площею 33,9 кв. м, що складає 6/100 частки мінна, вул. Банкова,3
служби України в Кремінському районі України
будівель
Луганської області, код за ЄДРПОУ
37796309
Регіональне відділення Фонду в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Група інвентарних об’єктів АЗС № 3
м. Херсон, вул. СадоВідсутній
Міністерство енергетики та вугільва, 43
ної промисловості України
Група інвентарних об’єктів: трактор колісний Т-40 (інв.
м. Херсон, Карантинний ТОВ «Столична судноплавна компаРегіональне відділення Фонду в
№ 776), автомобільний кран КС-3562 (інв. № 714), універ- острів, 1
нія», код за ЄДРПОУ 31628535
Херсонській області, Автономній
сальна уборочна машина (інв. № 686), автомобільний кран
Республіці Крим та м. Севастополі
КС-МАЗ-500 (інв. № 661), електроустановка для іспитів (інв.
№ 7383), компресор (інв. № 5259), електрокомпресор (інв.
№ 5527), насос для відкачки води з відсіків (інв. № 7025),
насос для відкачки води з відсіків (інв. № 6999), насос пересувний для сушіння (інв. № 7049), пересувний компресор
ВУВ-45/150 (інв. № 7412), компресор (інв. № 5173)
Гараж
Херсонська обл., м. Ка- Управління Державної казначейської
Державна казначейська служба
ховка, гаражне товарислужби України у Каховському районі України
ство «Сигнал», гараж 553 Херсонської області

Продовження додатка 8

Назва об’єкта

№ 30 (1310)

Назва об’єкта
Гараж

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

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

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ
Управління Державної казначейської
служби України у Каховському районі
Херсонської області
ПАТ «Херсонводбуд», код за ЄДРПОУ
01036483

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

Національний банк України, код за
ЄДРПОУ 00032106

Національний банк України

Нежитлові приміщення загальною площею 1056,7 кв. м
Олешківське міжрайонне управління
(в тому числі: нежитлові приміщення загальною площею
водного господарства, код за ЄДРПОУ
243,5 кв. м на першому поверсі, другий поверх загальною
01034707
площею 402,3 кв. м та третій поверх загальною площею
410,9 кв. м) триповерхової будівлі ремонтно-механічної майстерні (реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ002) та складські
приміщення загальною площею 307,2 кв. м (реєстровий
№ 01034707.5ФННМЯЕ004)
Будівля пожежного депо
Херсонська обл., м. Бе- ПАТ «Бериславський елеватор», код за
рислав, вул. 1 Травня,
ЄДРПОУ 00956595
300
Пожежний автомобіль
Херсонська обл., м. Бе- ПАТ «Бериславський елеватор», код за
рислав, вул. 1 Травня,
ЄДРПОУ 00956595
300
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Окреме майно – кран автомобільний (КС-4561) К-162 на
м. Київ, вул. БаренМостобудівельний загін № 2 ПАТ
базі шасі КрАЗ-257, державний № АА 8416 ВМ, інв. № 8457 бойма, 8
«Мостобуд», код за ЄДРПОУ 01386303
Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної м. Київ, вул. Академіка
ПАТ «Науково-дослідний інститут елекоборони (корпус 23))
Кримського, 27, літера Б тромеханічних приладів», код ЄДРПОУ
14309824
Нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі їдальні м. Київ, вул. Васильків- ПрАТ «Торговельно – підприємницьзагальною площею 969,50 кв. м
ська, 34, літера Т
кий центр», код за ЄДРПОУ 05414775
Об’єкт нерухомого майна: майновий комплекс – санаторій м. Київ, вул. Федора
Відсутній
(недіючий) загальною площею 1061,90 кв. м, а саме: водо- Максименка (Червонолікарня (літера А) загальною площею 793,00 кв. м, ізолятор флотська), 3
(літера Б) загальною площею 158,30 кв. м, літній павільйон
(літера В) загальною площею 87,30 кв. м, майстерня (літера
Г) загальною площею 13,50 кв. м, туалет (літера Д) загальною площею 9,80 кв. м
Склад збереження матеріалів мобрезерву загальною плоКиїв, вул. Електриків, 26, ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальськощею 1159,9 кв. м (з обладнанням: кран-балка – 2 одиниці; літера XXXII
му», код за ЄДРПОУ 14312364
консольно–поворотний кран – 1 одиниця; підвісні шляхи,
електротельфер – 2 одиниці; стелаж – 1 одиниця; контейнер – 2 одиниці)
Госпблок (літ. «А») загальною площею 691,5 кв. м
м. Київ, вул. Тупікова
ДП «Виробниче об’єднання «Київпригенерала, 11-А/ вул. Дес- лад», код за ЄДРПОУ 14309669
нянська, 19А
Нежитлові приміщення літ. «А» загальною площею
м. Київ, вул. Гната ХотНЕК «Укренерго», код за ЄДРПОУ
669,2 кв. м (група приміщень № 12 поверх І – площею
кевича (Червоногвардій- 00100227
30,2 кв. м, група приміщень № 13 поверх І – площею
ська), 38
43,1 кв. м, група приміщень № 14 поверх І – площею
266,6 кв. м, група приміщень № 15 поверх ІІ – площею
329,3 кв. м)
Будівля складу – модулю (літ. «С»), огорожа – частина 70 м, м. Київ, вул. КудрявДП «АГРОСПЕЦСЕРВІС», код за ЄДворота металеві запасні
ська, 16
РПОУ 34532280
Нежитлове приміщення на третьому поверсі будівлі літера А м. Київ, вул. Верхня, 3-5 Державне підприємство «Еко», код за
ЄДРПОУ 32309722
Вбудоване нежитлове приміщення громадського призначення

м. Київ, бульвар Лесі
Українки, 10

Нежитлове приміщення на цокольному поверсі

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

___________

Орган управління
Державна казначейська служба
України

Державне підприємство «Еко», код за
ЄДРПОУ 32309722

Державне агентство водних ресурсів України

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

Регіональне відділення Фонду по
м. Києву

Державне космічне агентство
України
Міністерство фінансів України

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

* Перелік майна товариства, що підлягає приватизації визначено, наказом Фонду державного майна України
від 28.12.2019 № 1574.
Додаток 9
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 25.06.2020 № 1092)

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів,
приватизацію яких розпочато в 2018 – 2019 роках
Назва балансоутримувача або зберігача,
Адреса об’єкта
Орган управління
код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Вінницькій та Хмельницькій областях
Дитячий садок
Вінницька обл., Немирівський
Департамент будівництва, містобудування та
Вінницька обласна державна адміністрація
р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мель- архітектури Вінницької облдержадміністрації,
ника, 39 а
код за ЄДРПОУ 39578073
Тракторний стан (у складі: реВінницька обл., Літинський р-н,
Відсутній
Міністерство аграрної політики та продомонтна майстерня літ. 3; кузня с. Петрик, пров. Центральвольства України
літ. Й; склад літ. І)
ний, б/н
Підстанція роторного комплексу Вінницька обл., Козятинський
Відсутній
Відсутній
р-н, смт. Глухівці, вул. Кар’єрна,
50
Садиба № 11 квартал № 14
Вінницька обл., Немирівський
Департамент будівництва Вінницької обласної дер- Вінницька обласна державна адміністрація
р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мель- жавної адміністрації, код за ЄДРПОУ 39578073
ника, 66
Садиба № 12 квартал № 14
Вінницька обл., Немирівський
Департамент будівництва Вінницької обласної дер- Вінницька обласна державна адміністрація
р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мель- жавної адміністрації, код за ЄДРПОУ 39578073
ника, 64
Cадиба № 13 квартал 14
Вінницька обл., Немирівський
Департамент будівництва, містобудування та аріВінницька обласна державна адміністрація
р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мель- тектури Вінницької обласної державної адміністраника, 62
ції, код за ЄДРПОУ 39578073
Лікеро-горілчаний завод
Хмельницька обл., м. Кам’янець- ДП спиртової та лікеро- горілчаної промисловості
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
Подільський, вул. Руслана Коно- «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618
та сільського господарства України
шенка, 74 а
Магазин та оздоровчий центр
Хмельницька обл., Кам’янецьДП спиртової та лікеро- горілчаної промисловості
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
(літ. А-1)
Подільський р-н, с. Довжок,
«Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618
та сільського господарства України
вул. Унявко, 1
Солодове відділення (літ. Г)
Хмельницька обл., Кам’янецьДП спиртової та лікеро- горілчаної промисловості
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
Подільський р-н, с. Довжок,
«Укрспирт», код за ЄДРПОУ 37199618
та сільського господарства України
вул. Унявко, 1
Комплекс будівель (адмінбуди- Хмельницька обл., Хмельницький ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство»,
Державне агентство лісових ресурсів
нок, котельня, гараж)
р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Лікод за ЄДРПОУ 33285303
України
сова, 46
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Водна станція
Дніпропетровська обл.,
ДНВП «Цирконій», код за ЄДРПОУ 25012091
Міністерство енергетики та вугільної пром. Кам’янське, вул. Морозомисловості України
ва, 100
Будівництво (з реконструкцією Дніпропетровська обл.,
ВАТ «Дніпродзержинський механічний завод», код Регіональне відділення Фонду по Дніпрочавунно-ливарного цеху)
м. Кам’янське, вул. Українза ЄДРПОУ 1412360
петровській, Запорізькій та Кіровоградська, 85
ській областях
База механізації АТЦ
Дніпропетровська обл.,
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код за ЄДРПОУ 5761620
Регіональне відділення Фонду по Дніпром. Кам’янське, вул. Горобця, 4в
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
База будівельно-монтажного
Дніпропетровська обл.,
АТ «ДНІПРОАЗОТ», код за ЄДРПОУ 05761620
Регіональне відділення Фонду по Дніпроуправління, літ. А-1, А-3
м. Кам’янське, вул. С. Х. Горобпетровській, Запорізькій та Кіровоградця, 24 А
ській областях
Житловий будинок № 4
Дніпропетровська обл., м. ПоАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», Регіональне відділення Фонду по Дніпрокров, вул. Центральна (колишня код за ЄДРПОУ 190928
петровській, Запорізькій та КіровоградКалініна), 4
ській областях
Котедж № 2
Дніпропетровська обл., Новомос- ПАТ «Губиниський цукровий завод», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по Дніпроковський р-н, смт Губиниха-1,
373155
петровській, Запорізькій та Кіровоградвул. Байкальська
ській областях
Котедж № 3
Дніпропетровська обл., Новомос- ПАТ «Губиниський цукровий завод», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по Дніпроковський р-н, смт Губиниха-1,
373155
петровській, Запорізькій та Кіровоградвул. Байкальська
ській областях
Адміністративна будівля з відді- Дніпропетровська обл., Нікополь- АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», Регіональне відділення Фонду по Дніпроленням зв’язку
ський р-н, с. Катеринівка
код за ЄДРПОУ 190928
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Житловий будинок на 44
Дніпропетровська обл.,
ПрАТ «ЮЖКОКС», код за ЄДРПОУ 5393079
Регіональне відділення Фонду по Дніпроквартири
м. Кам’янське, вул. Дружби напетровській, Запорізькій та Кіровоградродів, 39
ській областях
5-поверховий житловий будинок Дніпропетровська обл., м. Верх- ПрАТ «Верхньодніпровський завод потужного радіо- Регіональне відділення Фонду по Дніпрона 79 квартир
ньодніпровськ, вул. С. Яцковбудування» (зберігач), код за ЄДРПОУ 14313961
петровській, Запорізькій та Кіровоградського
ській областях
Відновлювально-оздоровчий
м. Дніпро, площа Академіка СтаВідсутній
Регіональне відділення Фонду по Дніпрокомплекс
родубова, 3
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Водно-спортивна база «Лом. Дніпро, вул. Набережна ПереВідсутній
Регіональне відділення Фонду по Дніпрокомотив»
моги, 1К
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Малоповерхова житлова забу- Запорізька обл., м. ЕнергоДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, Міністерство енергетики та вугільної продова у м. Енергодар. БД-13/1 (1 дар, пров. Таврійський, буд. 6,
в особі ВП «Запорізька АЕС», код за ЄДРПОУ
мисловості України
черга), БД-13/2 (1 черга)
кв.1, кв.2
19355964
Назва об’єкта
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відомості
приватизації

Продовження додатка 9
Назва балансоутримувача або зберігача,
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління
код за ЄДРПОУ
Малоповерхова житлова заЗапорізька обл., м. Енергодар,
ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, Міністерство енергетики та вугільної пробудова у м. Енергодар. БД-14/1 пров. Таврійський, 8
в особі ВП «Запорізька АЕС», код за ЄДРПОУ
мисловості України
(1 черга)
19355964
Малоповерхова житлова заЗапорізька обл., м. Енергодар,
ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, Міністерство енергетики та вугільної пробудова у м. Енергодар. БД-15/1 пров. Таврійський, 10
в особі ВП «Запорізька АЕС», код за ЄДРПОУ
мисловості України
(1черга)
19355964
Гараж спілки ветеранів АфЗапорізька обл., м. Енергодар,
ДП НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, Міністерство енергетики та вугільної проганістану
вул. Комунальна, 4
в особі ВП «Запорізька АЕС», код за ЄДРПОУ
мисловості України
19355964
Житловий будинок (незаверЗапорізька обл., Токмацький р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Дніпрошеного будівництва) літ. А-1,
с. Грушівка, вул. Зарічна, 7
петровській, Запорізькій та Кіровоградверанда літ. а-1, господарча
ській областях
будівля (незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Житловий будинок (незаверЗапорізька обл., Токмацький р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Дніпрошеного будівництва) літ. А-1,
с. Грушівка, вул. Зарічна, 9
петровській, Запорізькій та Кіровоградверанда літ. а-1, господарча
ській областях
будівля (незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Житловий будинок (незаверЗапорізька обл., Токмацький р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Дніпрошеного будівництва) літ. А-1,
с. Грушівка, вул. Зарічна, 11
петровській, Запорізькій та Кіровоградверанда літ.а-1, господарча
ській областях
будівля (незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Житловий будинок (незаверЗапорізька обл., Токмацький р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Дніпрошеного будівництва) літ. А-1,
с. Грушівка, вул. Зарічна, 13
петровській, Запорізькій та Кіровоградверанда літ. а-1, господарча
ській областях
будівля (незавершеного будівництва) літ. Б, підвал літ. Б’
Незавершене будівництво жит- Запорізька обл., Приморський
Відсутній
Відсутній
лового будинку інв. № 1, у скла- р-н, с. Єлизаветівка, вул. Виді: незавершене будівництво,
шнева, 30
літ. А; вхід в підвал, літ. Б.
База індустрії
Кіровоградська обл., м. Мала
Маловисківський спиртзавод, код за ЄДРПОУ
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
Виска, провулок І Професійний (І 00374982
та сільського господарства України
Ватутіна), 23-Б
Регіональне відділення Фонду по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Лазня
Чернівецька обл, Хотинський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Іванос. Гордівці, вул. Мічуріна, 14
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Школа
Чернівецька обл., Новоселицький
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Іванор-н, с. Слобода, вул. О. КобиФранківській, Чернівецькій та Тернопільлянської, 6
ській областях
Дитяча установа
Чернівецька обл., Хотинський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Іванор-н, с. Анадоли
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Молочно-тваринницька ферма Чернівецька обл., Сокирянський
Відсутній
Міністерство аграрної політики та продона 200 голів великої рогатої
р-н, с. Новоолексіївка, вул. Б.
вольства України
худоби
Хмельницького, 21-а
Регіональне відділення Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Будинок культури (літ. «А»)
Київська обл., Макарівський р-н, ВАТ «Кодрянський склозавод», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Київсмт Кодра, вул. Шевченка, 4Д
00480879 (припинено)
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Дослідний завод Інституту про- Київська обл., м. Бровари, бульВідсутній
Регіональне відділення Фонду по Київблем матеріалознавства ім. І.
вар Незалежності, 34-а
ській, Черкаській та Чернігівській областях
М. Францевича Національної
академії наук України
18-квартирний житловий буди- Київська обл., Фастівський р-н, ВАТ «Кожанський цукровий завод», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по Київнок з прибудованим магазином смт Кожанка, вул. Дружби, 3
00372471 (припинено)
ській, Черкаській та Чернігівській областях
«Кулінарія»
Одноквартирний житловий
Київська обл., Сквирський р-н,
ТДВ «Тхорівський», код за ЄДРПОУ 3376929
Регіональне відділення Фонду по Київбудинок
с.Тхорівка, вул. 8-го Березня, 36
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Котельня
Київська обл., м. Сквира, вул. Не- ПП «Агро-Олімп 2006», код за ЄДРПОУ 34398002
Регіональне відділення Фонду по Київзалежності, 228-Д
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Будинок в саду
Київська обл., Іванківський р-н, ТДВ «Оранський крохмальний завод», код за
Регіональне відділення Фонду по Київс. Оране, вул. Садова, 3-а
ЄДРПОУ 00383414
ській, Черкаській та Чернігівській областях
48-квартирний житловий
Київська обл., Бориспільський
ПАТ «Племінний завод «Бортничі», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по Київбудинок
р-н, с.Гора, на розі вулиць Пушкі- 00849634
ській, Черкаській та Чернігівській областях
на і Устинова, б/н
108-квартирний житловий буди- Київська обл., м. Буча,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київнок (літ. «А»)
вул. Яблунська (Кірова), б/н
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Станція підготовки води
Київська обл., м. Обухів вул.
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по КиївКиївська, 127
ській, Черкаській та Чернігівській областях
24-квартирний житловий
Київська обл., смт Згурівка,
Київська міська філія ПАТ «Укртелеком», код за
Регіональне відділення Фонду по Київбудинок
вул. Українська, 7
ЄДРПОУ 01189910
ській, Черкаській та Чернігівській областях
1/2 котеджу Травневого відділку Київська обл., Згурівський р-н,
ВАТ «Згурівський бурякорадгосп», код за ЄДРПОУ Регіональне відділення Фонду по Київс. Майське, вул. П’ятихатська, 38 00385833
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Житловий будинок № 6
Київська обл., Баришівський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київс. Гостролуччя, вул. Молодіжна, 20
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Житловий будинок № 7
Київська обл., Баришівський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київс. Гостролуччя, вул. Молодіжна, 22
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Житловий будинок № 8
Київська обл., Баришівський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київс. Гостролуччя, вул. Молодіжна, 24
ській, Черкаській та Чернігівській областях
4-квартирний житловий будинок Київська обл., Баришівський р-н, СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 00846381
Регіональне відділення Фонду по Київ(поз. 4)
с. Недра, вул. Березанська, 3г
ській, Черкаській та Чернігівській областях
4-квартирний житловий будинок Київська обл., Баришівський р-н, СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 00846381
Регіональне відділення Фонду по Київ(поз. 5)
с. Недра, вул. Березанська, 3д
ській, Черкаській та Чернігівській областях
4-квартирний житловий будинок Київська обл., Баришівський р-н, СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 00846381
Регіональне відділення Фонду по Київ(поз. 6)
с. Недра, вул. Березанська, 3е
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Школа
Київська обл., смт Володарка
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київвул. Героїв Чорнобиля, 109
ській, Черкаській та Чернігівській областях
60 – квартирний житловий
Київська обл., Фастівський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київбудинок
с. Борова, вул. Миру
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Середня школа
Київська обл., смт Ставище,
Департамент регіонального розвитку та житловоКиївська обласна державна адміністрація
вул. Цимбала Сергія (Радянкомунального господарства Київської обласної дерська), 103
жавної адміністрації, код за ЄДРПОУ 21467647
Реконструкція бази ЧАЕС
Київська обл., м. Славутич,
Державне спеціалізоване підприємство «ЧорноДержавне агентство з управління зоною
«Комплект»
будбаза
бильська АЕС», код за ЄДРПОУ 14310862
відчуження
Незавершене будівництво школи Київська обл., Вишгородський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київр-н, с. Любимівка, вул. Київській, Черкаській та Чернігівській областях
ська, 40-А
Фабрика – пральня та підприємство хімчистки
68-квартирний житловий
будинок

Київська обл., м. Славутич, проВідсутній
Регіональне відділення Фонду по Київїзд Кленовий, 2
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Черкаська обл, Золотоніський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київр-н, с. Піщане, вул. Шеремета
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Руслана, 100Г
Лазня-пральня (на 20 місць)
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», код за ЄДРПОУ 00372612
Регіональне відділення Фонду по Київсмт Парафіївка, вул. Новозаводській, Черкаській та Чернігівській областях
ська, 10
12-квартирний житловий
Чернігівська обл., м. Новгород- ДП «Новгород-Сіверське ПМК-212» ВАТ «Чернігів- Регіональне відділення Фонду по Київбудинок
Сіверський, вул. Залінійна, 15-б водбуд», код за ЄДРПОУ 01037703 (з 2014 року
ській, Черкаській та Чернігівській областях
перебуває в стадії припинення)
Прибудова до 108-квартирного Чернігівська обл., Прилуцький
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київжитлового будинку для роботи р-н, смт Ладан, вул. Заводській, Черкаській та Чернігівській областях
з дітьми
ська, 30
Цегельний завод
Чернігівська обл., смт Варва,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київвул. Зарічна, 80б
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Житловий будинок
Чернігівська обл., Городнянський ДП «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 0037199618
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 6-а
та сільського господарства України
Житловий будинок
Чернігівська обл., Городнянський ДП «Укрспирт», код за ЄДРПОУ 0037199618
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
р-н, с. Тупичів, вул. Зелена, 9-а
та сільського господарства України
Клуб
Чернігівська обл., Талалаївський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київр-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16
ській, Черкаській та Чернігівській областях
2-а черга теплиці
Чернігівська обл., м. Ніжин,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київвул. Носівський шлях, 25
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Одноквартирний житловий бу- Чернігівська обл., Ріпкинський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київдинок з господарським блоком р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 8
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Одноквартирний житловий бу- Чернігівська обл., Ріпкинський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київдинок з господарським блоком р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 9
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Одноквартирний житловий бу- Чернігівська обл., Ріпкинський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київдинок з господарським блоком р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Одноквартирний житловий бу- Чернігівська обл., Ріпкинський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київдинок з господарським блоком р-н, с. Вербичі, вул. Переській, Черкаській та Чернігівській областях
моги, 4-а
Одноквартирний житловий бу- Чернігівська обл., Ріпкинський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Київдинок з господарським блоком р-н, с. Павлівка, вул. Нова, 20
ській, Черкаській та Чернігівській областях
Школа
Чернігівська область, смт Козе- Управління капітального будівництва Чернігівської Чернігівська обласна державна адмілець, вул. Соборності, 70-А
обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ
ністрація
04014246
Незавершене будівництво школи Чернігівська область, СрібнянУправління капітального будівництва Чернігівської Чернігівська обласна державна адміський р-н, с. Сокиринці, вул. Га- обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ
ністрація
лаганівська, 55
04014246
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
База відпочинку на 20 місць
Львівська обл., Дрогобицький
Служба автомобільних доріг у Львівській області,
Державне агентство автомобільних дор-н, смт Східниця, вул. Зарічна, 1 код за ЄДРПОУ 25253009
ріг України
Трансформаторна підстанція
Львівська обл., Бродівський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Львівза межами с. Лагодів, урочище
ській, Закарпатській та Волинській
Шкільне,1
областях
Головний виробничий корпус
Львівська обл., Самбірський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Львівс. Рудня, вул. Торгова, 3
ській, Закарпатській та Волинській
областях
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Продовження додатка 9
Назва об’єкта
Ливневий колектор

Назва балансоутримувача або зберігача,
Адреса об’єкта
код за ЄДРПОУ
Закарпатська обл., Ужгородський ПАТ «Ужгородський Турбогаз», код за ЄДРПОУ
р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б 00153608

Орган управління

Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській
областях
Житловий будинок Воловецької Закарпатська обл., смт. ВолоВідсутній
Регіональне відділення Фонду по Львіврайради
вець, вул. Пушкіна, 9
ській, Закарпатській та Волинській
областях
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Комплекс будівель та споруд
Одеська обл., м. Ізмаїл,
Одеський обласний центр зайнятості, код за
Міністерство соціальної політики України
у складі: – адміністративновул. Гагаріна, 26-а
ЄДРПОУ 03491435
виробничий корпус; –
спортивно-оздоровчий комплекс; – підсобний корпус; –
склад (класи ГО); – насосна
станція; – резервуар
Розширення майданчику № 3
м. Одеса, вул. Гаркавого, 6
ПАТ «МВО «Оріон», код за ЄДРПОУ 14309913
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
ОМВО «Оріон» по випуску 1
та сільського господарства України
млн компресорів до побутових
холодильників
Газопровід високого тиску для Миколаївська обл, ПервомайУправління капітального будівництва Миколаївської Миколаївська обласна державна адмігазифікації населених пунктів
ський район
облдержадміністрації, код за ЄДРПОУ 04013962
ністрація
зони НЕС Первомайського
району
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Спортивний комплекс
Полтавська обл., Пирятинський ЗАТ «Пирятинська птахофабрика» – ліквідовано
Регіональне відділення Фонду по Полтавр-н, с. Вікторія, вул. Центральській та Сумській областях
на, 15А
Спортивний комплекс
Полтавська обл., Миргородський ТОВ Агрофірма «Миргородська», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Полтавр-н, с. Петрівці, вул. Централь- 36805165
ській та Сумській областях
на, 1-А
Мікроцентр
Полтавська обл., Глобинський
ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт», код за ЄДРПОУ
Регіональне відділення Фонду по Полтавр-н, с. Сіренки, пров. Чкалова, 2а 31059651
ській та Сумській областях
Одноквартирний житловий бу- Сумська обл., Сумський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Полтавдинок № 1
смт. Низи, вул. 30 років Переській та Сумській областях
моги, 17 А
Житловий будинок
Сумська обл., Роменський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Полтавс. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59
ській та Сумській областях
Житловий будинок
Сумська обл., Роменський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Полтавс. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60
ській та Сумській областях
Житловий будинок
Сумська обл., Роменський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Полтавс. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61
ській та Сумській областях
Очисні споруди Височанського Сумська обл., Охтирський р-н,
Відсутній
Міністерство аграрної політики та продозаводу продтоварів
с. Веселий Гай, вул. Вишневольства України
ва, 1/4
Металевий модуль
Сумська обл., м. Конотоп,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Полтаввул. Ярківська, 2
ській та Сумській областях
50-ти квартирний житловий бу- Сумська обл., м. Кролевець,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Полтавдинок (ІІ черга)
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів,
ській та Сумській областях
24А
Шестиповерхова адміністрам. Суми, вул. Березовий Гай, 9 Східне регіональне управління Державної прикор- Державна прикордонна служба України
тивна будівля з двоповерховою
донної служби України, код за ЄДРПОУ 14321937
прибудовою
Житловий будинок
Сумська обл., Роменський р-н,
ПрАТ «Нове життя», код за ЄДРПОУ 13998980
Відсутній
Малобубнівська сільська рада,
с. Бацмани, вул. Миру, 27 А
Корпус по виробництву побуто- Сумська обл., Ямпільський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Полтаввих газових плит
смт Свеса, вул. Заводська, 1
ській та Сумській областях
Житловий будинок
Сумська обл., м. Лебедин,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Полтаввул. Молодіжна, 22
ській та Сумській областях
Одноквартирний житловий бу- Сумська обл., Буринський р-н,
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького», код за Регіональне відділення Фонду по Полтавдинок № 1
с. Дяківка, вул. Урожайна, 4
ЄДРПОУ 00386790
ській та Сумській областях
Одноквартирний житловий бу- Сумська обл., Буринський р-н,
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького», код за Регіональне відділення Фонду по Полтавдинок № 2
с. Дяківка, вул. Урожайна, 5
ЄДРПОУ 00386790
ській та Сумській областях
Одноквартирний житловий бу- Сумська обл., Буринський р-н,
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького», код за Регіональне відділення Фонду по Полтавдинок № 3
с. Дяківка, вул. Урожайна, 6
ЄДРПОУ 00386790
ській та Сумській областях
Одноквартирний житловий бу- Сумська обл., Буринський р-н,
ТДВ «Бурякорадгосп ім. Б.Хмельницького», код за Регіональне відділення Фонду по Полтавдинок № 4
с. Дяківка, вул. Урожайна, 7
ЄДРПОУ 00386790
ській та Сумській областях
Станція технічного обслуговуСумська обл., м. Суми, вул. Ков- ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче Міністерство розвитку економіки, торгівлі
вання на 400 пожежних автопака, 2
об’єднання», код за ЄДРПОУ 05747991
та сільського господарства України
мобілів
Житловий будинок № 1
Сумська область, НедригайВідсутній
Регіональне відділення Фонду по Полтавлівський район, с. Березняки,
ській та Сумській областях
вул. Новоселівка, 3
Житловий будинок № 2
Сумська область, НедригайВідсутній
Регіональне відділення Фонду по Полтавлівський район, с. Березняки,
ській та Сумській областях
вул. Новоселівка, 5
Житловий будинок № 3
Сумська область, НедригайВідсутній
Регіональне відділення Фонду по Полтавлівський район, с. Березняки,
ській та Сумській областях
вул. Новоселівка, 11
Виробнича база (адмінбудівля, м. Суми, вул. Черкаська, 15/2
ПАТ «Укртелеком», код за ЄДРПОУ 21560766
Регіональне відділення Фонду по Полтавмайстерня)
ській та Сумській областях
Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Лазня загальною площею
Рівненська обл., Дубровицький
Відсутній
Міністерство аграрної політики та продо266,4 кв. м
р-н, с. Велюнь, вул. Садова, 8а
вольства України
Школа
Рівненська обл., Сарненський
Відсутній
Міністерство аграрної політики та продор-н, с. Ремчиці, вул. Полісьвольства України
ка, 96а
Житловий будинок
Рівненська обл., Рівненський р-н, ПАТ «Рівнесільмаш», код за ЄДРПОУ 728380
Регіональне відділення Фонду по Рівненсмт Квасилів, вул. Молодіжна, 60
ській та Житомирській областях
Незавершене будівництво, лабо- Рівненська обл., Володимирець- Володимирецька районна державна лікарня ветери- Державна служба України з питань безраторія ветеринарної медицини кий р-н, смт. Володимирець,
нарної медицини, код за ЄДРПОУ 00703954
печності харчових продуктів та захисту
загальною площею 551,3 кв. м вул. Грушевського, 2л
споживачів
у складі: лабораторія ветеринарної медицини А-2, А-1; ґанок
а площею 7,2 кв. м; ґанок а1
площею 13,6 кв. м; балкон а2
площею 2,2 кв. м
Клуб
Житомирська обл., БердиВідсутній
Регіональне відділення Фонду по Рівненчівський р-н, с. Андріяшівка,
ській та Житомирській областях
вул. Павла Ящука, 10-А
Торговий центр
Житомирська обл., БрусилівВідсутній
Регіональне відділення Фонду по Рівненський р-н, с. Лазарівка, вул. Наській та Житомирській областях
бережна, 7
Будівництво ферми на 200
Житомирська обл., Радомишль- Управління капітального будівництва Департамен- Житомирська обласна державна адміголів ВРХ
ський р-н, с. Дітинець, вул. Цен- ту регіонального розвитку Житомирської обласної ністрація
тральна, 19а
державної адміністрації
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Газорозподільний пункт
Харківська обл., м. Люботин,
ПрАТ «Моноклея», код за ЄДРПОУ 00381976
Регіональне відділення Фонду по Харківвул. Деповська, 127
ській, Донецькій та Луганській областях
4-поверховий 56-квартирний
Донецька обл., м. Торецьк,
ВП «Шахта «Торецька» ДП «Торецьквугілля», код за Міністерство енергетики та вугільної прожитловий будинок
вул. Маяковського, 39
ЄДРПОУ 33839013
мисловості України
Лікувальний корпус профіДонецька обл., Мар’їнський р-н, ДП «Селидіввугілля», код за ЄДРПОУ 33426253
Міністерство енергетики та вугільної пролакторію
с. Зоряне, вул. Промислова
мисловості України
зона, 10г
Котельня з 6-ма котлами
Донецька обл., Бахмутський р-н, ПАТ «Лисичанськнафтопродукт», код за ЄДРПОУ
Міністерство енергетики та вугільної просел. Спірне
03484062
мисловості України
Пташник на 15 тис. бройлерів
Донецька обл., Мангушський р-н, ДП «Маріупольський морський торговельний порт», Міністерство інфраструктури України
с. Глибоке
код за ЄДРПОУ 112575501
Кінотеатр на 500 місць
Донецька обл., м. Покровськ, м-н
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по ХарківШахтарський, 28-а
ській, Донецькій та Луганській областях
Медсанчастина-поліклініка
Донецька обл., м. Маріуполь,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківвул. Радіна М. В., 2
ській, Донецькій та Луганській областях
Прибудований магазин до
Донецька обл., Волноваський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харків75-квартирного житлового бу- р-н, смт Донське, вул. Кошоській, Донецькій та Луганській областях
динку № 2
вого, 3-Б
Їдальня на 150 місць літ. А-2
Донецька обл., Нікольський р-н,
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківс. Зоря, вул. Афінська, 5в
ській, Донецькій та Луганській областях
Садибний житловий будинок
Луганська обл., Старобільський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківр-н, с. Тарабани, вул. Новобудіській, Донецькій та Луганській областях
вельна, 10
Садибний житловий будинок
Луганська обл., Старобільський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківр-н, с. Тарабани, вул. Новобудіській, Донецькій та Луганській областях
вельна, 11
Садибний житловий будинок
Луганська обл., Старобільський
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по Харківр-н, с. Тарабани, вул. Новобудіській, Донецькій та Луганській областях
вельна, 12
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Кафе на 50 місць
м. Київ, вул. Інженера БороВідсутній
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
діна, 5-Б
Розширення виробничої бази
м. Київ, бульвар А. ВернадськоВідсутній
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
ДВП «Будремкомплект»
го, 36-В
Спецгараж на 50 автомобілів
м. Київ, вул. Охтирська, 5-17
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Енергоцех
м. Київ, вул. Олекси Тихого
Відсутній
Регіональне відділення Фонду по м. Києву
Апарат Фонду
Оздоровчий комплекс «ПриІвано-Франківська обл., м. Ярем- Національний банк України, код за ЄДРПОУ
Національний банк України
карпаття»
че, вул. Грушевського, 7
00032106
Шахта № 10 «Нововолинська»
Волинська обл., Іваничівський
ДП «Дирекція по будівництву об’єктів», код за
Міністерство енергетики та вугільної прор-н, с. Поромів
ЄДРПОУ 00179737
мисловості України
Комплекс реабілітації, оздоров- Київська обл., Переяслав -Хмель- ДП «НАЕК «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661 Міністерство енергетики та вугільної пролення та відпочинку
ницький р-н, с. Циблі, урочище
мисловості України
«Козинські горби»
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відомості
приватизації

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: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 2 літ. А10-8.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Бал анс оу тр имувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
8,51 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 9 літ. А11, підвал під літ. А11,
вхід в підвал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Туристична (вул. Єгорова), 1.
Бал анс оу тр имувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ
14311459).
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом викупу.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: об’єкти незавершеного будівництва.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
8,51 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності – нежитлове
приміщення загальною площею 260,8 м2.
Балансоутримувач: товариство з обмеженою відповідальністю «ВА
ГРЕЙН ЕКСПРЕСС», ЄДРПОУ 37583626 (зберігач).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Бульварна (Свердлова), 43.
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.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на станом на
31.12.2019 – відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2020
Площа земельної ділянки, га: –.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): –.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): –.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,50 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, мають
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, внесеними 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 17 липня 2020 р. (включно).
 Конкурс відбудеться 23.07.2020 об 11.00 у регіональному відділенні
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 37.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.
Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

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

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – об’єкт
незавершеного будівництва – школа.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого
оцінюється: Чернівецька область, Новоселицький район, с. Слобода,
вул. О. Кобилянської, 6.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні з умовами.
Телефон (034) 255-31-39. Телефакс (034) 275-23-67. Електронна адреса: ivano-frankivsk@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 (один).
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: земельної ділянки підприємство немає.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 30.06.2020.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і
складається із:
1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом;
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2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток
3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від
16.01.2018 № 47);
3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна
перевищувати 8 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 14
календарних днів.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в додатку
2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від
16.01.2018 № 47) (далі – Положення).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (подаються у
разі проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіон альн ого відділення,
повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти,
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а
також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу
ІІ Положення.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на
засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі.
Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно).
 Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опуб
лік ув ання цієї інформації о 10.00 у приміщенні Регіон аль
ного відділення Фонду державного майна України по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 310,
телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон
для довідок 55-31-39.

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

 Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 50квартирний житловий будинок (ІІ черга).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 24а, м. Кролевець, Сумська область.
Балансоутримувач: відсутній.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.05.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить
6000,00 грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим
розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за формами, встановленими в
додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами
аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна України від
18.02.2020 № 10-59-3173.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні
пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення, адміністративно-господарської та інформаційноаналітичної роботи Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної
Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 17.07.2020
включно.
 Конкурс відбудеться 23.07.2020 о 10.00 у Регіон альн ому
відділенні Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна),
1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (0532) 56-27-32.

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

підсумки
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 19.03.2020

1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення, розташованого на технічному поверсі триповерхової адміністративної
будівлі, площею 11,0 м2 та частина даху площею 30,0 м2 (літ. А-3), загальною площею 41,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 6б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач майна: ПАТ «Укрпошта».
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: державне окреме індивідуально визначене
майно, а саме: вбудовані нежитлові приміщення V (у складі приміщень з
№ 1 до № 12 включно) та VI (у складі приміщень з № 1 до № 21 включно)
загальною площею 254,54 м2 на першому поверсі житлового будинку
літ. А-2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 16.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач майна: ВАТ «Запорізькій завод феросплавів».
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: Комунальна установа «Запорізька міська клінічна лікарня № 10».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Переможець – ПП «Дніпротех і КО».
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку (літ. В-5)
площею 30,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь,
вул. Лютнева, буд. 194.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище».
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Переможець – ФОП Паламарчук Л. П.
Вартість послуг – 3100,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 5.
4. Назва об’єкта оцінки: частина даху чотириповерхової будівлі
(літ. А-9) загальною площею 10,7 м2.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Космічна,
буд. 129.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Запорізький
професійний ліцей сервісу».
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Переможець – ПП «Аспект».
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 5.
5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 20, № 21
першого поверху двоповерхової будівлі (літ. Б – 2) загальною площею
17,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Мелітополь, вул. Сухова, 6.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач майна: Державна установа «Запорізький обласний
лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я України.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: Мелітопольська міська організація профспілки
працівників охорони здоров’я України.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Конкурс не відбувся.
6. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлові приміщення, вбудовані в перший поверх двоповерхової будівлі (літ. Б-2),
реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ191, приміщення з № 20 до
№ 23 включно, з № 32 до № 35 включно та 1/2 частина коридору № 19,
загальною площею 131,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 6б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач майна: ПАТ «Укрпошта».
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «ВІРАЖ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Переможець – ТОВ «Атлант плюс 2018».
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
7. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого в перший поверх учбового корпусу, літ. А-3-4; А3-2; А4; А5 нежитлового приміщення № 240
площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач майна: Національний університет «Запорізька Політехніка».
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: Акціонерне товариство Комерційний Банк
«ПРИВАТБАНК».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Переможець – ФОП Паламарчук Л. П.
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 5.
8. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 100
цокольного поверху учбового корпусу № 1 (літ. А – 4) загальною площею 9,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. НемировичаДанченка/Гастелло, 71/46.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач майна: Запорізький національний університет.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник робіт з оцінки: ФОП Березньов Д. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Переможець – ПП «Аспект».
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 5.
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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 26.03.2020

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 86,0 м2.
Балансоутримувач: ДПТНЗ «Покровський ЦППРК».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Покров
(Орджонікідзе), вул. Л. Чайкіної, 17.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Титан плюс».
Переможець – ТОВ «Авто Маркет».
Вартість послуг – 2800,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: будівля виробничого корпусу площею 344,9 м2,
будівля складських приміщень площею 85,9 м2 та нежитлове приміщення
будівлі віварію площею 48,4 м2.
Балансоутримувач: Дніпровська районна державна лікарня ветеринарної медицини.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Літня, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Папірус К».
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 4000,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 542,34 м2.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Васильківському районі Дніпропетровської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., смт Васильківка, вул. Першотравнева, 199.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник – ТОВ «Диво-в-Будинок».
Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс».
Вартість послуг – 3100,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина даху (горища) загальною площею 10,0 м2 учбового корпусу, літ. А-3.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний,
буд. 194.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Національний університет «Запорізька Політехніка».
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Конкурс не відбувся.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2.31, № 2.31а,
№ 2.31б, № 2.36, № 2.IV та частина коридору № 2.37-а другого поверху будівлі зовнішнього адміністративного корпусу (літ. А-2, інв. № 4057/1/535),
реєстровий номер 24584661.214.ЛОУЖЦП1860, загальною площею
123,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Енергодар,
вул. Курчатова, буд. 13.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС» ДП
НАЕК «Енергоатом».
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство «ЕНЕРГОМОНТАЖ».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Конкурс не відбувся.
6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх чотириповерхової будівлі нежитлові приміщення (літ. А-4, приміщення з № 72 до № 74
включно) загальною площею 81,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Кузнєцова,
буд. 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне мале підприємство фірма «LPD».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Переможець – ПП «Дніпротех і КО».
Вартість послуг – 2490,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 5.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення (№ 28, літ. Д-4, реєстровий номер 02549204.1.БДУАЧО004) загальною площею 81,4 м2, вбудоване в перший поверх будівлі навчального корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 2б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти».
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Журба Т. Г.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Переможець – ФОП Жиров А. К.
Вартість послуг – 2600,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 121 до № 128 включно на другому поверсі будівлі (літ. Б-2) загальною площею 139,4 м2.
Місцез нах од ження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Космічна,
буд. 129.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Запорізький професійний ліцей сервісу».
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Медведєв Ю. О.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Переможець – ФОП Паламарчук Л. П.
Вартість послуг – 3000,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 5.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 9 включно
загальною площею 64,3 м2 підвалу будівлі (літ. А-9).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Мелітополь,
вул. Університетська, 41.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Т. М. КАРПЮК,
тел. (044) 200-35-01

!

Балансоутримувач: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Державне підприємство «Центр державного земельного
кадастру».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Переможець – ФОП Іванченко І. В.
Вартість послуг – 2600,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
10. Назва об’єкта оцінки: частина стіни нежитлового приміщення № 205
зовнішньої стіни приміщення № 206 загальною площею 4,0 м2 третього
поверху учбового корпусу № 2 – гуртожитку (літ. Е-6).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. НемировичаДанченка/Гастелло, 71/46.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Запорізький національний університет.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ТОВ «ТЕЛЗА».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Конкурс не відбувся.
11. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля (літера К3, інвентарний
номер 13834) площею 73,8 м2, реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ832,
та замощення II площею 724,0 м2, інвентарний номер 40049, реєстровий
номер 01125761.1.АААИБЕ872, загальною площею 797,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Горького, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Бердянський морський
торговельний порт».
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Державна установа «Держгідрографія».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Конкурс не відбувся.
12. Назва об’єкта оцінки: нежитлова окремо розташована будівля
металообробної дільниці (літ. А, А¹, приміщення з № 1 до № 4 включно)
загальною площею 152,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, Вільнянський
район, с. Новогупалівка, вул. Центральна, 44.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Вільнянське міжрайонне управління водного господарства.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: ФОП Каравай К. В.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Переможець – ТОВ «Незалежна експертиза власності».
Вартість послуг – 2700,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 154 площею 32,8 м 2 третього поверху будівлі, літ. А-5, реєстровий номер
01038818.1.АААБЕЕ286.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний,
105.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Балансоутримувач: Басейнове управління водних ресурсів річок
Приазов’я.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Запорізька міська організація профспілки працівників агропромислового комплексу.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Переможець – ФОП Кириченко О. І.
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 4.
14. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – виробничий будинок (забійний цех) загальною площею 93,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Голованіський
район, смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: ЗАТ «Голованівський хліб».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Таран О. А.
Вартість послуг – 3495,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 7.
15. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – підвальне приміщення приймально-здаточного корпусу загальною площею 187,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, вул. Курчатова, 42а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: СТОВ «Степ-Агро».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ПП «МКЦ «Паритет».
Вартість послуг – 2450,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 5.
16. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлові будівлі: адмінбудинок літ. «А» загальною площею 107,8 м2, гараж на 3 бокси літ. «Б».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Онуфріївський
район, смт Онуфріївка, вул. Михайла Скляра, 10.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
продажу на аукціоні.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Замовник/платник – Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 3980,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 5.
17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 20,0 м2 за
адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Виставочна, 20.
Балансоутримувач: Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Управління ДСНС України у Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Виставочна, 20.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку
розміру орендної плати при продовженні договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 29.02.2020.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській.
Платник: ТОВ «Пожежно-техногенна безпека».
Переможець – ФОП Лукіна Л. С.
Вартість послуг – 1600,00 грн, строк надання послуг (у календарних
днях) – 5.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки майна від 19.03.2020
Конкурсною комісією Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:
1. ФОП Федоренко Аллу Анатоліївну на нежитлове приміщення першого поверху будівлі навчального корпусу (літ. А) загальною площею
32,2 м2 (у т. ч. приміщення: 1-7 – 16,4 м2, 1-8 – 15,8 м2) за адресою:
м. Чернівці, вул. Руська, 228б, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг». Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 3000,00 грн та 5
календарних днів.
2. ФОП Читайло Валентину Василівну на вбудоване приміщення першого поверху (1-5) будівлі навчального корпусу (літ. А) площею 43,9 м2
за адресою: м. Чернівці, вул. Суворова, 17, що перебуває на балансі
ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж». Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт: 3000,00 грн та 5
календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській,
Чернівецькій та Тернопільській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності для надання послуг з оцінки майна від 26.03.2020

Конкурсною комісією Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області переможцем конкурсу визнано ФОП Читайло Валентину Василівну на частину приміщення вестибуля (1-1) площею
2,0 м2 першого поверху будівлі спортивно-оздоровчого комплексу (літ.
А) за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 4д, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Мета
проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт:
3000,00 грн та 5 календарних днів.

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

 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень
у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від
01.07.2020 № 00404-О прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації державної власності – окремого майна – комплексу будівель та споруд (Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Добровольського, 3) шляхом продажу на аукціоні з умовами, балансо
утримувач – Державна науково-технічна установа Український державний проектно-вишукувальний інститут «Укрцукропроект», код
за ЄДРПОУ 31201500.

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА 
та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від
30.06.2020 № 01344 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності соціальнокультурного призначення – нежитлової будівлі (їдальня) з майном
за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка,
вул. Піщана, 2. Балансоутримувач: ПрАТ «Новоселівський гірничозбагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 30773938).






ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від
06.07.2020 № 01407 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта соціально-культурного призначення
– кінотеатру «Електрон» на 580 місць загальною площею 832,3 м2
за адресою: Донецька обл., Мар’їнський р-н, м. Курахове, вул. Мечникова, 12. Балансоутримувач – ПАТ «Донбасенерго» (код за ЄДРПОУ
23343582), орган управління – Міністерство енергетики України
(колишнє – Міністерство енергетики та захисту довкілля України).






ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від
06.07.2020 № 01408 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
державної власності – об’єкта соціально-культурного призначення –
клубу за адресою: Донецька область, Нікольський р-н, с. Малинівка,
вул. Центральна, буд. 4а. Балансоутримувач: ПрАТ «Племінний завод
«Малинівка» (код ЄДРПОУ 00483501).






ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від
06.07.2020 № 01409 прийнято рішення про приватизацію шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності – окремого майна –
нежитлової будівлі (магазин) загальною площею 42,6 м2 за адресою:
Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, вул. Перемоги,
27а. Балансоутримувач: ВАТ «Куп’янський цукровий комбінат» (код
за ЄДРПОУ 00373215).






ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від
06.07.2020 № 01411 прийнято рішення про приватизацію об’єкта
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі магазину
літ. «А» загальною площею 84,27 м2 за адресою: Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Сугарівське (колишнє Жовтень), вул. Центральна, 7. Балансоутримувач: ПрАТ «Сахновщинське імені М. О. Ключки»
(код за ЄДРПОУ 00851198).

Адреса видавця:

Віддруковано:

Фонд державного майна України,
вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

ПП «Компанія «Аполлон»,

вул. Яворницького, 8/82, м. Львів,79054
e-mail: imperial@mail.lviv.ua

Тираж: 200 прим.
Замовлення № 134-1

Інформація, надрукована в газеті «Відомості приватизації», є офіційною публікацією. Її розміщення в інших засобах масової інформації чи передрук можливі лише з письмового дозволу Фонду державного майна України із зазначенням номера й дати видачі дозволу

Довідка з питань публікації за тел.: (044) 200-35-01, 200-36-58, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua

