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Офіційне

Фонду

державного майна

мала приватизація
результати продажу об’єктів малої приватизації

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

Окреме майно – напірний трубопровід незабруднених виробничих стічних вод
зі ставків-накопичувачів на ставки біохімочистки, інв. № 3185, 1985 р. в., за адресою:
Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764,
приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», код за ЄДРПОУ 33143011. Ціна продажу об’єкта – 80 618,02
грн (вісімдесят тисяч шістсот вісімнадцять грн 02 коп.), у тому числі ПДВ – 13 436,34 грн
(тринадцять тисяч чотириста тридцять шість грн 34 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Окреме майно – напірний трубопровід 1407 виробничих стічних вод на ставкинакопичувачі, інв. № 3184, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н,
с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський
цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764, приватизовано шляхом продажу на аукціоні
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», код за ЄДРПОУ
33143011. Ціна продажу об’єкта – 859 284,97 грн (вісімсот п’ятдесят дев’ять тисяч двісті
вісімдесят чотири грн 97 коп.), у тому числі ПДВ – 143 214,16 грн (сто сорок три тисячі
двісті чотирнадцять грн 16 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Окреме майно – повітроводи АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл.,
Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, що перебувають на балансі
ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764, приватизовано шляхом
продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля»,
код за ЄДРПОУ 33143011. Ціна продажу об’єкта – 149 079,52 грн (сто сорок дев’ять тисяч
сімдесят дев’ять грн 52 коп.), у тому числі ПДВ – 24 846,59 грн (двадцять чотири тисячі
вісімсот сорок шість грн 59 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Окреме майно – мережа господарсько-побутової каналізації виробничого майданчика,
інв. № 3262, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка,
вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764, приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», код за ЄДРПОУ 33143011. Ціна
продажу об’єкта – 278 441,99 грн (двісті сімдесят вісім тисяч чотириста сорок одна грн 99
коп.), у тому числі ПДВ – 46 407,00 грн (сорок шість тисяч чотириста сім грн 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Окреме майно – колектор вузла очисних споруд господарчої та побутової води,
інв. № 3197, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка,
вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764, приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», код за ЄДРПОУ 33143011.
Ціна продажу об’єкта – 68 485,25 грн (шістдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят п’ять
грн 25 коп.), у тому числі ПДВ – 11 414,21 грн (одинадцять тисяч чотириста чотирнадцять грн 21 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Окреме майно – напірний трубопровід питної води на вузол біохімочистки В-15,
інв. № 3157, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка,
вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764, приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», код за ЄДРПОУ 33143011. Ціна
продажу об’єкта – 231 609,71 грн (двісті тридцять одна тисяча шістсот дев’ять грн 71 коп.),
у тому числі ПДВ – 38 601,62 грн (тридцять вісім тисяч шістсот одна грн 62 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Окреме майно – напірний трубопровід скиду очисних вод в акумулюючі ставки К1-14Б,
інв. № 3182, 1985 р. в., за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка,
вул. Благовіщенська, 103, що перебуває на балансі ПрАТ «Крижопільський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 03374764, приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», код за ЄДРПОУ 33143011. Ціна
продажу об’єкта – 51 948,05 грн (п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот сорок вісім грн 05 коп.),
у тому числі ПДВ – 8 658,01 грн (вісім тисяч шістсот п’ятдесят вісім грн 01 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації державної власності

Окреме майно – будівля лазні, літ. А, тамбур літ. А1, прибудова літ. А2 загальною площею 135,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Барський цукровий завод», код
за ЄДРПОУ 00371914, яка розташована за адресою: Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар,
вул. Героїв Чорнобиля, 10, приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – ПП «Українська економіко-правова група», код за ЄДРПОУ 21579949. Ціна
продажу об’єкта – 30438,68 грн (тридцять тисяч чотириста тридцять вісім грн 68 коп.),
у тому числі ПДВ – 5073,11 грн (п’ять тисяч сімдесят три грн 11 коп.).

України

Управління підготовки
до приватизації, т. 200-31-64

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

Нежитлове приміщення за адресою: м. Путивль, вул. Кролевецька, 70, що обліковується на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області (код
за ЄДРПОУ 40356714), приватизовано Гончаровим О. Л., як переможцем електронного
аукціону, за 48270,00 грн, у тому числі ПДВ – 8045,00 грн.

РІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єктів малої приватизації – окремого майна

1. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлові будівлі, а саме: лабораторний
корпус з прибудовами загальною площею 519,0 м2, віварій загальною площею 124,1 м2,
лабораторія загальною площею 95,9 м2, гараж, котельня загальною площею 363,3 м2 за
адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Л. Толстого, 11, що перебувають на балансі Коростенської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ
00698503), приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні без умов фізичною
особою – Антонюком Олексієм Юрійовичем за ціною 732000,00 грн (сімсот тридцять дві
тисячі грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 122000,00 грн (сто двадцять дві тисячі грн 00 коп.).
2. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – пункт ветеринарної дільниці, нежитлова
будівля загальною площею 62,4 м2 за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Сушки, вул. Центральна, 35, що перебуває на балансі Коростенської районної державної лікарні
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698503), приватизовано шляхом викупу фізичною
особою – Антонюком Олексієм Юрійовичем, який єдиний подав заяву на участь в електрон
ному аукціоні зі зниженням стартової ціни, за ціною 1962,00 грн (одна тисяча дев’ятсот шістдесят дві грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 327,00 грн (триста двадцять сім грн 00 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

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 малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі, а саме: будівлі пральні,
АА′А′′гг1; г2; г3, загальною площею 519,5 м2; вимощення; тротуару, І, ІІ
за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне,
вул. Транспортна, 9, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат»
(код за ЄДРПОУ 14309787)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлова
будівля, а саме: будівля пральні, АА′А′′гг1; г2; г3, загальною площею
519,5 м2; вимощення; тротуар, І, ІІ.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Транспортна, 9.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля площею
приміщень 360,7 м2, з надбудовою площею 50,2 м2, підвалом площею 108,6 м2, ґанками.
Загальна площа – 519,5 м2. Фундаменти будівлі з бетонних блоків, перекриття із залізобетонних плит, покрівля з рулонного покривного матеріалу, підлога бетонна. Вимощення
та тротуар асфальтобетонні, огорожа з бетонних плит, ворота металеві. Будівля тривалий час не використовується, потребує ремонту. Право державної власності на об’єкт
зареєстровано 12.09.2013, номер запису 2470525.
Об’єкт розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 0,2 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, адреса: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 17 вересня 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.
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3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі, а саме: будівлі пральні, АА′А′′гг1; г2; г3, загальною площею
519,5 м2; вимощення; тротуару, І, ІІ за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Транспортна, 9, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (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 малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі, а саме: будівлі пральні, АА′А′′гг1; г2; г3, загальною площею 519,5 м2;
вимощення; тротуару, І, ІІ за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Транспортна, 9, що перебуває на балансі Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (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 – 353 247,08 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 176 623,54 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 176 623,54 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов –35 324,71 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 17 662,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 17 662,35 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 Фонд державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код за 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 Фонд державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код за 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 р-н, смт Смоліне,
вул. Транспортна, 9. Контактна особа: директор Смолінської шахти Карапузіков Олександр Миколайович, телефон (05258) 3-13-53, адреса
електронної 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) 33-24-00, (0522) 33-25-79; адреса електрон
ної 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-2019-01-02-000006-1.
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 – 3 532,47 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 766,24 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 766,24 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 державної власності – нежитлових
будівель: адмінбудинок літ. «А» загальною площею 107,8 м2,
гараж на 3 бокси літ. «Б», що розташований за адресою:
Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, смт Онуфріївка,
вул. Михайла Скляра, 10 та перебуває на балансі Головного
управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській
області (код за ЄДРПОУ 40342220)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Назва об’єкта: об’єкт державної власності – нежитлові будівлі:
адмінбудинок літ. «А» загальною площею 107,8 м2,
гараж на 3 бокси літ. «Б».
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, смт Онуфріївка, вул. Михайла Скляра, 10.
Відомості про об’єкт: нежитлові будівлі: адмінбудинок та гараж – одноповерхові та окремо розташовані. Адмінбудинок складається з 10 приміщень, а саме: коридор площею 1,1 м2, коридор площею 21,0 м2, топкова
площею 5,3 м2, приміщення площею 33,8 м2, приміщення площею 9,5 м2,
приміщення площею 6,1 м2, приміщення площею 6,7 м2, приміщення
площею 8,5 м2, приміщення площею 5,8 м2, приміщення площею 10,0 м2.
Фундаменти будівлі бутові; стіни, перегородки – цегляні; перекриття та покриття – дерев’яно-балкове, оштукатурене; покрівля з азбестоцементних
листів хвилястого профілю; підлога дерев’яна, вкрита лінолеумом; отвори
дерев’яні; наявне електроосвітлення, теплопостачання, газопостачання.
Загальна площа будівлі гаража на 3 бокси становить 90,5 м2. Фундаменти будівлі гаража бутові; стіни та перегородки – цегляні; перекриття та
покриття – дерев’яно-балкове; покрівля з азбестоцементних листів хвилястого профілю; підлога бетонна; отвори дерев’яні; підведено електроосвітлення. Стан будівель задовільний. Рік побудови – 1963. На даний час

19 серпня 2020 року

будівлі не використовуються. Право державної власності зареєстровано
23.05.2016, номер запису 14680378.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній
ділянці площею 0,0600 га, кадастровий номер 3524655100:50:036:0014,
цільове призначення – 03.01. Для будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та мсцевого самоврядування.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області, код за ЄДРПОУ 40342220, адреса: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 вересня 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 державної власності – нежитлових будівель: адмінбудинок літ. «А» загальною площею 107,8 м2, гараж на 3 бокси літ. «Б»,
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н,
смт Онуфріївка, вул. Михайла Скляра, 10 та перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (код
за ЄДРПОУ 40342220), 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 – нежитлових будівель: адмінбудинок літ. «А» загальною площею 107,8 м2, гараж на 3 бокси літ. «Б»,
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н,
смт Онуфріївка, вул. Михайла Скляра, 10 та перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (код
за ЄДРПОУ 40342220), 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 – 283 100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 141 550,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 141 550,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок
на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 28 310,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14 155,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 14 155,00 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 об’єкта:
покупець об’єкта державної власності – нежитлових будівель: адмінбудинок літ. «А» загальною площею 107,8 м2, гараж на 3 бокси літ. «Б»,
що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н,
смт Онуфріївка, вул. Михайла Скляра, 10 та перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (код
за ЄДРПОУ 40342220), зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на проведення незалежної
оцінки об’єкта у розмірі 3 980,00 грн (три тисячі дев’ятсот вісімдесят грн
00 коп.) протягом 30 календарних днів з моменту укладення договору
купівлі-продажу.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код за 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 Фонд державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код за 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., смт Онуфріївка, вул. Михайла Скляра, 10.
Контактна особа: юрист Головного управління Держпродспоживслужби
в Кіровоградській області Рябець Олександр Віталійович, телефон (0522)
32-13-51, адреса електронної пошти: gudpss@kr.consumer.gov.ua.
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) 33-24-00, (0522) 33-25-79; адреса електрон
ної 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 06.08.2020 №12/01-155.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000002-2.
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 – 2 831,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 415,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 415,50 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.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях про продаж об’єкта малої приватизації – нежитлової
будівлі (адмінбудинку) загальною площею 696,6 м2
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Шевченка, 13
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
нежитлова будівля (адмінбудинок) загальною площею
696,6 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., м. Косів,
вул. Шевченка, будинок 13.
Дані про будівлі та земельні ділянки: двоповерхова цегляна будівля
загальною площею 696,6 м2 80-х років побудови. Фундамент бетонний,
стіни цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля – шифер. Інженерні
комунікації підведені згідно з проектом (опалення, електропостачання,
водопостачання, газ). Будівля не має огородження, розташована в центральній зоні м. Косова.
Будинок розташований на земельній ділянці площею 0,1512 га. Кадастровий номер 2623610100:01:005:0498, державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 19.05.2010 ЯЯ № 139757. Правокористувач – Головне управління статистики в Івано-Франківській області.
Цільове призначення: для обслуговування адміністративного будинку.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: складова
частина об’єкта приватизації (25 м2) перебуває в оренді згідно з договором оренди № 34/18 від 29.10.2018, укладеним між регіональним відділенням, Головним управлінням статистики в Івано-Франківській області
та державною установою «Центр пробації», діє до 29.10.2021.
Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики в
Івано-Франківській області, адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, код за ЄДРПОУ 02360599, тел. (0342) 75-24-77.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 10 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація нежитлової будівлі (адмінбудинку) загальною площею
696,6 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Шевченка,
13 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 нежитлової будівлі (адмінбудинку) загальною площею
696,6 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Шевченка,
13 повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 5934,26 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2967,13 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2967,13 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 593,43 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 296,72 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 296,72 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець нежитлової будівлі (адмінбудинку) загальною площею
696,6 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Шевченка, 13
зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити таку умову:
договір оренди № 34/18 від 29.10.2018, укладений між регіональним відділенням, Головним управлінням статистики в Івано-Франківській області
та державною установою «Центр пробації», зберігає чинність для нового
власника приватизованого 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:
у національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Украї
ни по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях,
ЄДРПОУ 42891875
р/р UA698201720355549001001142097
(для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціонів розрахунків за придбаний об’єкт)
р/р UA488201720355219001001142097
(для перерахування гарантійного внеску)
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта
надійшли кошти).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
в іноземній валюті:
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in
Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Bank code 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 16.00 в
робочі дні за місцем розташування об’єкта: Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Шевченка, 13. Телефон (0342) 55-31-39, E-mail: klmnv_26@spfu.
gov.ua. Відповідальна особа: Клеймьонова Ірина Василівна.
Найменування особи організатора: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, адреса: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й
поверх, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел.: (0342) 55-31-39, 75-23-67.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях від 07.08.2020 № 192
«Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта
малої приватизації нежитлової будівлі (адмінбудинку) площею 696,6 м2 за
адресою: Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Шевченка, 13».
Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-07-02-000010-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 27 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
27 календарних днів;
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Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 59,34 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 29,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 29,67 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Волинській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про продаж об’єкта
малої приватизації: окремого майна – адміністративної
будівлі (А-1) загальною площею 203,9 м2 за адресою:
Волинська обл., Рожищенський р-н, м. Рожище,
вул. Незалежності, 40
1. Інформація про об’єкт малої приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
адміністративна будівля (А-1) загальною площею 203,9 м2.
Місцезнаходження: Волинська обл., Рожищенський р-н, м. Рожище,
вул. Незалежності, 40.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Волинській області, код за ЄДРПОУ 02359662.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Луцьк,
вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-70.
Відомості про об’єкт: будівля одноповерхова. Побудована у 1939
році. Фундамент цегляний, стіни будівлі цегляні, перегородки цегляні,
перекриття дерев’яне, підлога – ДВП по дощатій основі, вікна, двері –
дерев’яні. З інженерного обладнання в адміністративній будівлі наявні
водопровід та каналізація, електропостачання, опалюється газовим конвектором. Об’єкт балансоутримувачем не використовується.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна на підставі Свідоцтва про право власності
на нерухоме майно від 08.07.2008, серія та номер: САВ № 873446, виданого
виконавчим комітетом Рожищенської міської ради на підставі рішення виконкому Рожищенської міської ради від 25.06.2008 № 98.2. Згідно з витягом
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу 19459292 від 08.07.2008) об’єкт малої
приватизації зареєстрований за Державною службою статистики України,
реєстраційний номер об’єкта 23908033, дата реєстрації: 08.07.2008.
Відомості про земельні ділянки: об’єкт приватизації розташований
на земельній ділянці площею 0,0376 га, наданій в постійне користування
Головному управлінню статистики у Волинській області; кадастровий номер 0724510100:01:005:0186.
Відомості про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 15 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в 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
Приватизація адміністративної будівлі (А-1) загальною площею
203,9 м2 за адресою: Волинська обл., Рожищенський р-н, м. Рожище,
вул. Незалежності, 40 здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 170 447,10 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 85 223,55 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 85 223,55 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 17 044,71 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 8 522,36 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 8 522,36 грн.
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 розрахунків
за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється 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»).
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Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити
в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.00, в п’ятницю –
з 8.00 до 15.45.
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи
служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.:
24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 24-00-57, адреса
електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.
Адреса вебсайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях від 07.08.2020 № 205.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-03-05-000007-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 1 704,47 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 852,24 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 852,24 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Волинській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про продаж об’єкта малої
приватизації – окремого майна – адмінбудівлі
загальною площею 367,5 м2 за адресою:
Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22
1. Інформація про об’єкт малої приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
адмінбудівля загальною площею 367,5 м2.
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Волинській області, код за ЄДРПОУ 02359662.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Луцьк,
вул. Шопена, 12, тел.(0332) 78-56-70.
Відомості про об’єкт: об’єктом є третій поверх будівлі, побудованої
у 1989 році. Фундамент будівлі бутобетонний, стіни цегляні, перекриття
залізобетонні, покрівля рулонна, підлога – дошка та плитка. З інженерного обладнання в адміністративній будівлі наявні водопровід, каналізація,
електроенергія, опалення централізоване. Об’єкт балансоутримувачем
не використовується.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна в особі Державної служби статистики України
на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 15.10.2014,
серія та номер: 28142960, виданого реєстраційною службою Ковельського
міськрайонного управління юстиції у Волинській області. Згідно з витягом з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності (індексний номер витягу 96296937 від 05.09.2017) реєстраційний
номер об’єкта 477485007104, дата реєстрації 15.10.2014.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1043 га, наданій в постійне користування Головному
управлінню статистики у Волинській області на підставі державного акта на
право постійного користування земельною ділянкою від 28.03.2008, серія
ЯЯ № 035040; кадастровий номер: 0710400000:01:007:0018.
Відомості про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини:
1. Договір оренди державного нерухомого майна № 1119. Орендар – Головне управління Держгеокадастру у Волинській області. Площа
оренди – 29,4 м2. Місячна орендна плата – 1,00 грн на рік. Договір діє до
08.03.2023 включно.
2. Договір оренди державного нерухомого майна № 950. Орендар –
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області. Площа оренди – 120,7 м2. Місячна орендна
плата – 1,00 грн на рік. Договір діє до 01.09.2021 включно.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 15 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в 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
Приватизація адмінбудівлі загальною площею 367,5 м2 за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».
Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та
обов’язки наймодавця.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 34 040,84 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 17 020,42 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 17 020,42 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 3 404,08 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 702,04 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1 702,04 грн.
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 розрахунків
за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172

Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється 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»).
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити
в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з
8.00 до 15.45.
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи
служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57,
час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контактна особа:
Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 24-00-57, адреса електронної
пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua. Лариса, тел. (0332) 78-56-70.
Адреса вебсайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях від 07.08.2020 № 203.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-07-02-000002-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 340,41 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 170,20 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 170,20 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Волинській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про продаж об’єкта малої
приватизації – окремого майна – частини першого
поверху адміністративної будівлі (А-5) загальною
площею 405,7 м2 за адресою: Волинська обл.,
м. Горохів, вул. Незалежності, 2
1. Інформація про об’єкт малої приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження:
частина першого поверху адміністративної будівлі (А-5)
загальною площею 405,7 м2.
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Горохів, вул. Незалежності, 2.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Волинській області, код за ЄДРПОУ 02359662.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Луцьк,
вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-70.
Відомості про об’єкт: будівля побудована у 1989 році. Стіни будівлі цегляні, перекриття цегляні, підлога – цемент, дошка. З інженерного
обладнання в адміністративній будівлі наявні водопровід та каналізація,
електроенергія, опалюється газовим котлом.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна на підставі Свідоцтва про право власності на
нерухоме майно від 18.09.2008, серія та номер: САС № 105849, виданого виконавчим комітетом Горохівської міської ради на підставі рішення виконкому
Горохівської міської ради від 01.07.2008 № 107. Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
(індексний номер витягу 213821785 від 24.06.2020) об’єкт малої приватизації
зареєстрований за Державною службою статистики України, реєстраційний
номер об’єкта 2107909407101, дата реєстрації: 22.06.2020.
Відомості про земельні ділянки: інформація відсутня.
Відомості про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини:
1. Договір оренди державного нерухомого майна № 82. Орендар – ДП
«Центр державного земельного кадастру». Площа оренди – 48,0 м2. Місячна орендна плата – 2707,18 грн. Договір діє до 29.12.2020 включно.
2. Договір оренди державного нерухомого майна № 628. Орендар –
ФОП Василюк В. В. Площа оренди – 21,0 м2. Місячна орендна плата –
448,24 грн. Договір діє до 11.10.2020 включно.
3. Договір оренди державного нерухомого майна № 780. Орендар –
ФОП Василюк В. В. Площа оренди – 31,4 м2. Місячна орендна плата –
755,17 грн. Договір діє до 29.04.2022 включно.
4. Договір оренди державного нерухомого майна № 1036. Орендар –
ФОП Юзвик Т. К. Площа оренди – 31,2 м2. Місячна орендна плата – 1852,47
грн. Договір діє до 16.05.2022 включно.
5. Договір оренди державного нерухомого майна № 1114. Орендар – Головне управління Держгеокадастру у Волинській області. Площа
оренди – 31,2 м2. Місячна орендна плата – 1,00 грн на рік. Договір діє до
26.02.2023 включно.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 15 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в 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
Приватизація частини першого поверху адміністративної будівлі (А-5)
загальною площею 405,7 м2 за адресою: Волинська обл., м. Горохів,
вул. Незалежності, 2 здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації
та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про продаж на аукціоні без умов
об’єкта малої приватизації – окремого майна – адмінбудівлі
5-поверхової, літ. А, загальною площею 698,1 м2 за адресою:
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Недецеї Яноша, 2,
що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Закарпатській області (код за ЄДРПОУ 02360464)
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно –
адмінбудівля 5-поверхова, літ. А,
загальною площею 698,1 м2.
Місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Недеції Яноша, 2.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Закарпатській області (код за ЄДРПОУ 02360464).
Відомості про об’єкт.
Форма власності – державна, реєстраційний номер 1638124321104.
Об’єкт являє собою окремо розташовану 5-поверхову будівлю 1979
року побудови загальною площею приміщень 698,1 м2, у тому числі: приміщення першого поверху – 89,7 м2; приміщення другого поверху – 153,0 м2;
приміщення третього поверху – 153,7 м2; приміщення четвертого поверху – 150,10 м2, приміщення п’ятого поверху – 151,60 м2 (до площі приміщень в розрізі поверхів адмінбудівлі включено площу сходових кліток).
За проектним функціональним призначенням будівля – для конторських та адміністративних цілей. Будівля має один окремий вхід до приміщень, розташований на фронтальному фасаді. Конструктивні елементи:
фундамент і цоколь – стрічковиі цегляні; стіни – цегляні, побілені; міжповерхові перекриття залізобетонні; покрівля та дах – рулонна з 4 шарів
руберойду; підлога – паркет, бетон. Загальний і технічний стан основних
конструктивних елементів будівлі задовільний.
Загальний стан будівлі задовільний. Будівля раніше використовувалась
Головним управлінням статистики у Закарпатській області. На сьогодні за
призначенням не використовується.
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1 ПрАТ
Вбудовані при«Київстар» міщення на 5-му
поверсі та частина
даху адмінбудинку
2 ФОП Ша- Вбудовані примібакоков- щення, позиції 2-1.
ська Н. П. 2-2, 2-3, першого
поверху амінбудинку
3 ФОП
Колесов К. О.

Вбудоване нежитлове приміщення
(позиція 1-39 за
планом) п’ятого поверху адмінбудинку

____________

48,71

Назва об’єкта
оренди

52,2

№
з/п Орендар

Орендована
площа (м2)

Окремі вбудовані приміщення першого та п’ятого поверхів і частина
даху об’єкта приватизації передані в оренду. Інформація про перелік майна, яке передане в оренду наведена в таблиці:

15,9

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна.
Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та
обов’язки наймодавця.
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 44 055,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 22 027,90 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 22 027,90 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 4 405,58 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 2 202,79 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 2 202,79 грн.
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 розрахунків
за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється 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»).
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити
в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з
8.00 до 15.45.
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи
служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Фонду державного майна України по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях за адресою: 43027, Волинська обл.,
м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.00,
в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 24-00-57, адреса електронної пошти: ocenka_07@
spfu.gov.ua. Лариса, тел. (0332) 78-56-70
Адреса вебсайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях від 07.08.2020 № 204.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-07-01-000037-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 440,56 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 220,28 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 220,28 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

Цільове призначення
оренди
Розміщення обладнання
мобільного стільникового
зв’язку

Орендна
Реквізити до- плата за
говору оренди 1,0 м2 за
та термін
місяць
його дії
без ПДВ
(грн)*

Договір № 278
від 17.08.2005
Термін дії –
до 17.05.2021
Розміщення торговельного Договір
об’єкта з продажу непро- № 09-12/05-08
довольчих товарів
від 06.02.2012,
термін дії –
до 05.11.2020
Розміщення технічних
Договір
засобів операторів та про- № 53-18/06-08
вайдерів телекомунікацій, від 22.12.2018,
які надають послуги дотермін дії –
ступу до Інтернету (розмі- до 21.11.2021
щення телекомунікаційного
обладнання)

74,93

82,10

79,24

* Розмір орендної плати визначено шляхом коригування орендної плати за базовий
місяць на індекси інфляції за відповідні місяці згідно з чинним законодавством.

Відомості про земельну ділянку:
Об’єкт знаходиться на земельній ділянці площею 0,0220 га, яка перебуває у постійному користуванні Головного управління статистики в
Закарпатській області на підставі акта на право постійного користування
земельною ділянкою, серія ЯЯ № 9098472 від 10.11.2006, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права, індексний номер витягу 124230471 від 17.05.2018 Цільове
призначення земельної ділянки – для обслуговування адміністративної
будівлі, кадастровий номер земельної ділянки 2110400000:01:001:0376.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 17 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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 малої приватизації державної власності – окремого майна – адмінбудівлі 5-поверхової, літ. А, загальною площею 698,1 м2
за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Недецеї Яноша, 2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Закарпатській області (код за ЄДРПОУ 02360464), 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 окремого майна – адмінбудівлі 5-поверхової, літ. А, загальною площею 698,1 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево,
вул. Недецеї Яноша, 2, що перебуває на балансі Головного управління
статистики у Закарпатській області (код за ЄДРПОУ 02360464), повинен
відповідати вимогам, передбачених статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 21 440,20 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 720,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 10 720,10 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 2 144 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 072 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 072 грн (без урахування ПДВ).
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.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт малої приватизації державної власності – окреме
майно – адмінбудівлю 5-поверхової, літ. А, загальною площею 698,1 м2 за
адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Недецеї Яноша, 2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Закарпатській області (код за ЄДРПОУ 02360464).
Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Адреса: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро.
Рахунок UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорноімпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX.
Код за ЄДРПОУ 42899921.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
Address: 3, Sichovyh str. , Lviv, city,79007.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of
Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Телефон (0312) 61-38-83, Е-mail: refor_21@
spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Качур Марія Михайлівна.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, адреса вебсайт: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Телефон для довідок (0312) 61-38-83.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-07-24-000002-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;

аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів;
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 214,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 107,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 107,20 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на веб-сторінку 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
Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській
області Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –
групи інвентарних об’єктів, у складі: одноповерховий будинок
з підвалом літ. А; склад-диспетчерська літ. Б; літня кухня
літ. В; господарська будівля (сарай) літ. Г; котельня літ. Ж;
господарська будівля (гараж) літ. Е; дворова вбиральня
літ. Д за адресою: Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Темето,
13, що перебуває на балансі Ужгородського міжрайонного
управління водного господарства
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – група
інвентарних об’єктів, у складі: одноповерховий будинок
з підвалом літ. А; склад-диспетчерська літ. Б; літня кухня
літ. В; господарська будівля (сарай) літ. Г; котельня літ. Ж;
господарська будівля (гараж) літ. Е; дворова вбиральня літ. Д.
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Темето, 13.
Назва балансоутримувача: Ужгородське міжрайонне управління водного господарства, (код за ЄДРПОУ 22112707).
Відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів, у складі: одноповерховий будинок з підвалом літ. А загальною площею 173,5 м2, фундамент
бутовий, стіни цегляні, перекриття дерев’яні, підлога дощата, дах з шиферу, сходи бетонні; склад-диспетчерська літ. Б загальною площею 72,6 м2,
фундамент бутовий, стіни цегляні, перекриття дерев’яні, дах з черепиці;
літня кухня літ. В загальною площею 37,1 м2, фундамент бутовий, стіни
цегляні, дах з шиферу; господарська будівля (сарай) літ. Г загальною площею 44,6 м2, фундамент бутовий, стіни цегляні, перекриття дерев’яні, дах
з шиферу; котельня літ. Ж загальною площею 2,1 м2, фундамент бутовий,
стіни цегляні, дах з черепиці; господарська будівля (гараж) літ. Е загальною
площею 85,6 м2, фундамент бутовий, стіни цегляні, дах з черепиці; дворова вбиральня літ. Д загальною площею 1,3 м2, фундамент – вигрібна яма,
дерев’яна конструкція. Стан будівель незадовільний, відсутні централізовані
мережі водопостачання, каналізації, опалення. Газові та електричні мережі
підведені до території, але відключені відповідними службами. Об’єкт перебуває на відстані біля 1,5 км від центру у периферійний зоні міста Чоп Закарпатської області. Рік будівництва об’єкта приватизації – 1969.
Реєстровий номер об’єкта нерухомого майна: 2129054121110.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт перебуває на окремо відведеній земельній ділянці площею 0,7714 га, яка перебуває у постійному
користуванні Ужгородського міжрайонного управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 22112707) на підставі державного акта про право
постійного користування від 07.08.2009. Кадастровий номер земельної
ділянки: 2111000000:03:001:0013.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 22 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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 малої приватизації державної власності – окремого майна – групи інвентарних об’єктів, у складі: одноповерховий будинок з підвалом літ. А; склад-диспетчерська літ. Б; літня кухня літ. В; господарська будівля (сарай) літ. Г; котельня літ. Ж; господарська будівля
(гараж) літ. Е; дворова вбиральня літ. Д за адресою: Закарпатська обл.,
м. Чоп, вул. Темето, 13, що перебуває на балансі Ужгородського міжрайонного управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 22112707),
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 окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: одноповерховий будинок з підвалом літ. А; склад-диспетчерська літ. Б; літня
кухня літ. В; господарська будівля (сарай) літ. Г; котельня літ. Ж; господарська будівля (гараж) літ. Е; дворова вбиральня літ. Д за адресою: Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Темето, 13, що перебуває на балансі Ужгородського міжрайонного управління водного господарства (код за ЄДРПОУ
22112707), повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 798 129,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 399 064,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 399 064,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 79 812,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 39 906,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 39 906,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів, у складі: одноповерховий будинок з підвалом літ. А; складдиспетчерська літ. Б; літня кухня літ. В; господарська будівля (сарай) літ.
Г; котельня літ. Ж; господарська будівля (гараж) літ. Е; дворова вбиральня
літ. Д за адресою: Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Темето, 13, що перебуває на балансі Ужгородського міжрайонного управління водного господарства (код за ЄДРПОУ 22112707), зобов’язаний відшкодувати органу
приватизаціїви витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта приватизації до
продажу, зокрема витрати з проведення незалежної оцінки майна в сумі
4 445,00 грн (чотири тисячі чотириста сорок п’ять грн 00 коп.) без ПДВ
та витрати на виготовлення технічного паспорта в сумі 10 000,00 грн (десять тисяч грн 00 коп.) без ПДВ протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріально посвідченого 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 покупцівта проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт малої приватизації державної власності – окреме
майно – групу інвентарних об’єктів, у складі: одноповерховий будинок з
підвалом літ. А; склад-диспетчерська літ. Б; літня кухня літ. В; господарська будівля (сарай) літ. Г; котельня літ. Ж; господарська будівля (гараж)
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літ. Е; дворова вбиральня літ. Д за адресою: Закарпатська обл., м. Чоп,
вул. Темето, 13, що перебуває на балансі Ужгородського міжрайонного
управління водного господарства, (код за ЄДРПОУ 22112707):
Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
Адреса: вул. Січових Стрільців,3 м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро.
Рахунок № UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорноімпортний банк України».
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX.
Код за ЄДРПОУ 42899921.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts.
Address: 3, Sichovyh str. , Lviv, city,79007.
Account: UA863223130000025203000000065.
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine».
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine.
SWIFT: EXBSUAUX.
Code YeDRPOU: 42899921.
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю – з 8.00 до 15.45 Телефон (0312) 61-38-83, Е-mail: refor_21@spfu.
gov.ua. Відповідальна особа: Качур Марія Михайлівна.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, адреса вебсайта: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Телефон для довідок (0312) 61-38-83.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата та номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації
повноважень у Закарпатській області від 05.08.2020 № 00173.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-20-000004-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів;
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 7 981,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 990,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 990,70 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про продаж об’єкта малої
приватизації – окремого майна – вбудованих приміщень літ. А
загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл.,
м. Іршава, вул. Білецька, 4/2, що перебувають на балансі
Головного управління статистики у Закарпатській області,
код за ЄДРПОУ 02360464
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно – вбудовані
приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2.
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Білецька, 4/2.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 02360464.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): вбудовані приміщення літ.
А загальною площею 212,6 м2. Технічна характеристика об’єкта: фундамент – стрічковий, бутобетонний; стіни та перегородки – цегляні, шлакоблочні; перекриття – балки дерев’яні з підшивкою; підлоги – дощаті,
бетонні; інженерні комунікації – електроосвітлення.
Реєстраційний номер об’єкта: 1638130821219.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній
ділянці площею 0,0302 га згідно з державним актом на право постійного
користування земельною ділянкою (серія ЯЯ № 097816), виданого Іршавською районною державною адміністрацією 08.05.2007. Кадастровий
номер: 2121910100:06:003:0037.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 23 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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 малої приватизації державної власності – окремого майна – вбудованих приміщень літ. А загальною площею 212,6 м2
за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Білецька, 4/2, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 02360464, 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 окремого майна – вбудованих приміщень літ. А загальною
площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Білецька, 4/2, що перебувають на балансі Головного управління статистики у
Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 02360464, повинен відповідати
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 5 583,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 791,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 791,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 558,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 279,20 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 279,20 грн (без урахування ПДВ).
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, реєстрацій-
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них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації державної власності – окреме майно – вбудовані приміщення літ. А загальною площею 212,6 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Білецька, 4/2 , що перебувають на балансі Головного
управління статистики у Закарпатській області (код за ЄДРПОУ 02360464):
Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Адреса: вул. Січових Стрільців,3 м. Львів, Україна.
Валюта рахунка – долари США та Євро
Рахунок № UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорноімпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts
Address: 3, Sichovyh str., Lviv, city,79007
Account: UA863223130000025203000000065
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 42899921
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Телефон (0312) 61-38-83, Е-mail: refor_21@
spfu.gov.ua. Відповідальна особа: Качур Марія Михайлівна.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, адреса вебсайта: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Телефон для довідок (0312) 61-38-83.
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-2020-03-10-000002-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів;
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 55,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 27,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 27,90 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про продаж об’єкта малої
приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
контори за адресою: Закарпатська обл., м. Берегово,
просп. Геологів, 31б, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Українська геологічна
компанія», код за ЄДРПОУ 38078094
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно –
нежитлова будівля контори.
Місцезнаходження: 90200, Закарпатська обл., м. Берегово, просп.
Геологів, 31б.
Назва балансоутримувача: Державне підприємство «Українська геологічна компанія», код за ЄДРПОУ 38078094.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): нежитлова будівля контори
літ. А, загальною площею приміщень 100,4 м2. Технічна характеристика
об’єкта: фундамент бутобетонний; стіни цегляні, перекриття дерев’яне,
підлога бетонна.
Реєстраційний номер об’єкта: 13271817.
Відомості про земельну ділянку.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, зареєстровані державні акти на землю за вищевказаною адресою відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 15 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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 малої приватизації державної власності – окремого майна – нежитлової будівлі контори за адресою: Закарпатська обл.,
м. Берегово, просп. Геологів, 31б, що перебуває на балансі Державного
підприємства «Українська геологічна компанія» (код за ЄДРПОУ 38078094),
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 окремого майна – нежитлової будівлі контори за адресою: Закарпатська обл., м. Берегово, просп. Геологів, 31б, що перебуває на балансі
Державного підприємства «Українська геологічна компанія» (код за ЄДРПОУ
38078094), повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 2 599,90 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 300,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 300,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 260,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 130,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 130,00 грн (без урахування ПДВ).
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:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт малої приватизації державної власності – окреме
майно – нежитлову будівлю контори за адресою: Закарпатська обл., м. Берегово, просп. Геологів, 31б, що перебуває на балансі Державного підприємства «Українська геологічна компанія» (код за ЄДРПОУ 38078094):
Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Адреса: вул. Січових Стрільців, 3 м. Львів, Україна
Валюта рахунка – долари США та Євро
Рахунок № UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорноімпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX.
Код ЄДРПОУ: 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts
Address: 3, Sichovyh str., Lviv, city, 79007
Account: UA863223130000025203000000065
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 42899921
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю – з 8.00 до 15.45 Телефон (0312) 61-38-83, Е-mail: refor_21@spfu.
gov.ua. Відповідальна особа: Качур Марія Михайлівна.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60, адреса вебсайта: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Телефон для довідок (0312) 61-38-83.
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-2020-01-21-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів;
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 26,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання
на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень
у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях про продаж об’єкта малої приватизації –
окремого майна – вбудованого приміщення заглибленого
складу № 2 загальною площею 756,8 м2 за адресою:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, що перебуває
на балансі АТ «Ужгородський Турбогаз», код за ЄДРПОУ 00153608
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: окреме майно –
вбудоване приміщення заглибленого складу № 2
загальною площею 756,8 м2.
Місцезнаходження: 88010, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3.
Назва балансоутримувача: Акціонерне товариство «Ужгородський
Турбогаз», код за ЄДРПОУ 00153608.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 м2 складається з восьми
приміщень (І-УІІІ) у підвалі п’ятиповерхової будівлі лабораторного корпусу
(літ. З), яка розташована на території АТ «Ужгородський Турбогаз». Об’єкт
перебуває в непридатному для експлуатації стані, на момент оцінки приміщення затоплені ґрунтовими водами. Технічна характеристика об’єкта:
фундамент, стіни та перегородки – бетонні; перекриття – залізобетонні
плити; підлоги бетонні; внутрішнє оздоблення – пофарбування водоемульсійними сумішами; інженерні комунікації – електропостачання, водопровід, каналізація, газопостачання, вентиляція потребують відновлення.
Реєстраційний номер об’єкта: 38382088.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на виробничій
території балансоутримувача на земельні ділянці площею 42,5673 га, яка
згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку (серія ЯД
№ 547475), виданого Ужгородською районною державною адміністрацією
25.09.2008 належить балансоутрмувачу на праві приватної власності.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 24 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 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 малої приватизації державної власності – окремого майна – вбудованого приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, що перебуває на балансі АТ «Ужгородський Турбогаз», код за
ЄДРПОУ 00153608, 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 окремого майна – вбудованого приміщення заглибленого
складу № 2 загальною площею 756,8 м2 за адресою: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, що перебуває на балансі АТ «Ужгородський Турбогаз», код за ЄДРПОУ 00153608, повинен відповідати вимогам,
передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
і комунального майна».
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відомості
приватизації

1. Інформація про об’єкт малої приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: гараж (Літер П-1)
загальною площею 132,2 м2.
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька,13.
Назва балансоутримувача: Західний офіс Держаудитслужби, код за
ЄДРПОУ 40479801.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Львів,
вул. Костюшка, 8, тел. (0322) 55-34-16.
Відомості про об’єкт: Рік побудови – 1996. Кількість поверхів – один.
Будівля на чотири бокси, є оглядова яма. Фундамент бетонний. Перекриття – з/б плити. Підлога – цементна стяжка. Стіни – цегла. Покрівля –
руберойд. Відсутнє електропостачання, потребує капітального ремонту.
Об’єкт балансоутримувачем не використовується.
Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт зареєстровано за державою Україна в особі Державної аудиторської служби
України на підставі передавального акту, виданого 06.07.2018 та затвердженого Головою комісії з проведення реорганізації Державної фінансової
інспекції України. Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу
139484059 від 28.09.2018) реєстраційний номер об’єкта 800974007101,
дата реєстрації 25.09.2018.
Відомості про земельні ділянки: інформація відсутня.
Відомості про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: відсутня.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 15 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із
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ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – одноквартирного житлового будинку
№ 1 за адресою: Сумська обл., Буринський р-н,
с. Дяківка, вул. Урожайна, 4
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 1.
Місцезнаходження: Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4.
Назва балансоутримувача: товариство з додатковою відповідальністю
«Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Рівень будівельної готовності: 24,3 %.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
Назва
Одноквартирний
житловий
будинок
№1

Адреса розташування
Сумська обл.,
Буринський
р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4

Загальна
площа (м2)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській
області Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –
гаража (Літер П-1) загальною площею 132,2 м2 за адресою:
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13

ФункціФорма
Реєстраційний ональне Підстава виникнення пра- власності
номер
викорисва власності
та властання
ник
1522735059209 Не ви- Об’єкт наявний у Реєстрі, Державна
користо- лист Фонду державвується ного майна України від
28.09.2017 № 10-1511542

Назва

Адреса
розташування

Під
об’єктом
незавершеного будівництва

Сумська обл.,
Буринський
р-н, с. Дяківка,
вул. Урожайна, 4

Площа земельної ділянки (м2)

Відомості про земельні ділянки:

0,0771

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
Приватизація гаража (Літер П-1) загальною площею 132,2 м2 за адресою:
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»,
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 2 348,80 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 174,40 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 1 174,40 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного
із способів (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 234,88 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 117,44 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 117,44 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 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 розрахунків
за придбані об’єкти.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта
надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для
сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється 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»).
Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здійснити
в робочі дні за місцем його розташування з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з
8.00 до 15.45.
Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи
служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях за адресою:
43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57, час
роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Контактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 24-00-57, адреса електронної пошти:
ocenka_07@spfu.gov.ua. Петрук Олег Леонідович, тел. (0332) 77-09-13.
Адреса вебсайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях від 07.08.2020 № 206.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000010-2.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 23,49 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 11,74 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни
та подальшого подання цінових пропозицій – 11,74 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozorroprodazhi-cbd2.

66,5

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 400 860,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 200 430,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 200 430,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 40 086,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 20 043,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 20 043,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець вбудованого приміщення заглибленого складу № 2 загальною
площею 756,8 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, що перебуває на балансі АТ «Ужгородський Турбогаз», код за ЄДРПОУ
00153608, зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати органу приватизації
витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта приватизації до продажу, зокрема
витрати з проведення незалежної оцінки майна в сумі 2809,00 грн без ПДВ.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт – вбудоване приміщення заглибленого складу № 2
загальною площею 756,8 м2 за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Болгарська, 3, що перебуває на балансі АТ «Ужгородський Турбогаз»,
код за ЄДРПОУ 00153608)
Рахунок № UA868201720355269001000157855 (для перерахування
гарантійного внеску):
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601,
м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
Код за ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Адреса: вул. Січових Стрільців, 3, м. Львів, Україна
Валюта рахунка – долари США та Євро
Рахунок № UA863223130000025203000000065
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експорноімпортний банк України»
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
SWIFT: EXBSUAUX
Код за ЄДРПОУ: 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: RO in Lviv, Zakarpattia and Volyn oblasts
Address: 3, Sichovyh str., Lviv, city,79007
Account: UA863223130000025203000000065
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127, Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 42899921
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю – з 8.00 до 15.45 Телефон (0312) 61-38-83, Е-mail: refor_21@spfu.
gov.ua. Відповідальна особа: Качур Марія Михайлівна.
Найменування особи організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях, адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Собранецька,60, адреса вебсайта: zakarpattia@spfu.gov.ua. Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації
повноважень у Закарпатській області від 05.08.2020 № 00176.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-30-000002-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів;
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 4 008,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 004,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 004,30 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

Кадастровий номер
земельної ділянки

Форма власності, підЦільове
става на право кориспризначення
тування земельною діземельної
лянкою, інформація про
ділянки
обтяження

5920983200:01:000:0014 02.01 –
землі житлової та
громадської
забудови

Державна, підстава
на право користування
земельною ділянкою –
відсутня. Обмеження
не зареєстровані

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 11 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з
умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон
ного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного
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 (із змінами).
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку № 1 повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1012,60 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн (без урахування
ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 506,30 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
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 № UAA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний
житловий будинок № 1)
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
Рахунок: № UA № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава,
МФО 331401
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
SWIFT: PBANUA2X
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: 14360570
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 14360570
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4.
Телефон: + 38 (050) 631-05-26,
Відповідальна особа: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана
Хмельницького» Мірошниченко С. В.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
адреса: 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 Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від
10.08.2020 № 1052.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000110-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 101,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 50,63 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на веб-сторінку 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.
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Назва
Одноквартирний
житловий
будинок № 3

Адреса розташування
Сумська обл.,
Буринський
р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 6

Реєстраційний
номер

Функціональне
використання

Підстава виникнення
права власності

Форма
власності
та власник

1522630859209 Не викорис- Об’єкт наявний у Реє- Державна
товується
стрі, лист Фонду державного майна України від 28.09.2017
№10-15-11542

Відомості про земельні ділянки:
Назва

Під об’єк
том незавершеного
будівництва

Адреса розташування

Сумська обл.,
Буринський
р-н, с. Дяківка,
вул. Урожайна, 6

Кадастровий номер
земельної ділянки

Цільове призначення
земельної
ділянки

5920983200:01:000:0016 02.01 – землі
житлової та
громадської
забудови

Форма власності,
підстава на право користування земельною
ділянкою, інформація
про обтяження
Державна, підстава на
право користування
земельною ділянкою –
відсутня. Обмеження
не зареєстровані

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 11 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного
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 (із змінами).
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку № 3 повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1012,60 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 506,30 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
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 № UAA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний
житловий будинок №1).
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
Рахунок: № UA № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава,
МФО 331401
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
SWIFT: PBANUA2X
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: 14360570
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city
SWIFT: PBANUA2X

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – одноквартирного житлового будинку
№ 4 за адресою: Сумська обл., Буринський р-н,
с. Дяківка, вул. Урожайна, 7
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 4.
Місцезнаходження: Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 7.
Назва балансоутримувача: товариство з додатковою відповідальністю
«Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Рівень будівельної готовності: 24,3 %.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
Назва

Адреса розташування

Одноквартирний
житловий
будинок
№4

Сумська обл.,
Буринський
р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 7

Загальна
площа (м2)

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 11 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта.
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного
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 (із змінами).
Покупець об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку № 2 повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 126,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 063,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 063,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1012,60 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 506,30 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
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 № UAA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний
житловий будинок № 1).
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
Рахунок: № UA № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава,
МФО 331401
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
SWIFT: PBANUA2X
Код за ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: 14360570
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 14360570
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 5.
Телефон: + 38 (050) 63-10-526.
Відповідальна особа: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана
Хмельницького» Мірошниченко С. В.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях,
адреса: 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 Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від
10.08.2020 № 1053.

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 3.
Місцезнаходження: Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 6.
Назва балансоутримувача: товариство з додатковою відповідальністю
«Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Рівень будівельної готовності: 24,3 %.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

66,5

Форма власності ,
Цільове при- підстава на право
значення
користування
земельної земельною ділянділянки
кою, інформація
про обтяження
5920983200:01:000:0015 02.01 – землі Державна, піджитлової та
става на право
громадської користування
забудови
земельною ділянкою – відсутня.
Обмеження не
зареєстровані
Кадастровий номер
земельної ділянки

ФункціоРеєстраційний
нальне виномер
користання

Підстава виникнення
права власності

Форма
власності
та власник

1522572359209 Не викорис- Об’єкт наявний у
Державна
товується Реєстрі, лист Фонду
державного майна
України від 28.09.2017
№ 10-15-11542

Відомості про земельні ділянки:

Назва

Адреса розташування

Під
об’єктом
незавершеного будівництва

Сумська обл.,
Буринський
р-н, с. Дяківка,
вул. Урожайна, 6

Площа земельної ділянки (м2)

Під об’єктом
Сумська обл.,
незавершеного Буринський
будівництва
р-н, с. Дяківка,
вул. Урожайна, 5

0,0771

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки (м2)

Відомості про земельні ділянки:

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – одноквартирного житлового будинку
№ 3 за адресою: Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка,
вул. Урожайна, 6

Code YeDRPOU: 14360570
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 6.
Телефон: + 38 (050) 63-10-526,
Відповідальна особа: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана
Хмельницького» Мірошниченко С. В.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях:
адреса: 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 Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від
10.08.2020 № 1054.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 101,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 50,63 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

0,0771

1522716659209 Не виОб’єкт наявний у Реєстрі, Державна
користо- лист Фонду державвується ного майна України від
28.09.2017 №10-15-11542

Загальна
площа (м2)

Сумська обл.,
Буринський
р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 5

66,5

Одноквартирний
житловий
будинок
№2

ФункціФорма
Реєстраційний ональне Підстава виникнення права власності
номер
викорисвласності
та властання
ник

Площа земельної ділянки (м2)

Адреса розташування

Загальна
площа (м2)

Назва

66,5

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного
будівництва – одноквартирний житловий будинок № 2.
Місцезнаходження: Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 5.
Назва балансоутримувача: товариство з додатковою відповідальністю
«Бурякорадгосп ім. Б. Хмельницького».
Рівень будівельної готовності: 24,3 %.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-25-000115-1.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 101,26 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 50,63 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 50,63 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

0,0771

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – одноквартирного житлового будинку
№ 2 за адресою: Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка,
вул. Урожайна, 5

Кадастровий номер
земельної ділянки

Форма власності, підЦільове пристава на право корисзначення
тування земельною
земельної
ділянкою, інформація
ділянки
про обтяження

5920983200:01:000:0017 02.01 –землі
житлової та
громадської
забудови

Державна, підстава
на право користування земельною
ділянкою – відсутня.
Обмеження не зареєстровані.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 11 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється
приватизація об’єкта
Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного
житлового будинку № 4 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 незавершеного будівництва – одноквартирного житлового будинку № 4 повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону без умов – 10 129,37 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 064,69 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 064,69 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 1012,94 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 506,47 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 506,47 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу: аукціон без умов.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
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 № UAA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний
житловий будинок № 1).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
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8

відомості
приватизації

Адреса
розташування

Газоба- Полтавлонний ська обл.,
склад
Хорольський р-н,
с. Клепачі,
вул. Фруктова, 2є

66,3

Назва

Загальна
площа (м2)

1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: газобалонний склад.
Місцезнаходження: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі,
вул. Фруктова, 2є.
Назва бал анс оу тр имувача: СВК «Перемога» (код за ЄДРПОУ
05423113), розташований за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н,
с. Клепачі, вул. Перемоги, 6. Телефони для довідок: (05362) 9-53-35,
9-53-43, 3-25-56.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
Реєстраційний Функці- Підстава виникнення права Форма
номер
ональне власності
власності
використа власник
тання
2070674153248 Об’єкт не
використовується
за своїм
функціональним
призначенням

Витяг з Єдиного реєстру
об’єктів державної власності щодо державного майна,
серія та номер: 10-615864, виданий 19.03.2020,
видавник:Фонд державного
майна України; технічний
паспорт, серія та номер:
700; виданий 24.02.2020,
видавник: ТОВ «БТІ М»

Державна,
Регіональне
відділення Фонду
державного майна
України по
Полтавській
та Сумській
областях

Одноповерхова будівля із цегли загальною площею 66,3 м2 за адресою:
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі, вул. Фруктова, 2є. Будівля
розташована в середній зоні села, навколишня забудова представлена
виробничими будівлями та автопарком СВК «Перемога». Елементи будівлі: фундамент – бутов. щебінь, стіни – цегла, покрівля – азбестоцементні
листи, перекриття – дерево, підлога – асфальт. Інженерне обладнання
відсутнє. Фактичний стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності, не відводилася, встановлення меж
в натурі (на місцевості) не виконувалося. Обтяження прав на земельну
ділянку не зареєстроване. Документи, що посвідчують право власності
або користування на земельну ділянку, відсутні.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 09 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 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 – газобалонного складу за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі,
вул. Фруктова, 2є 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 – газобалонного складу за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі,
вул. Фруктова, 2є повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській областях про продаж
об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової
будівлі колишньої лазні за адресою: Полтавська обл.,
Кременчуцький р-н, с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а
1. Інформація про об’єкт приватизації
hh Найменування об’єкта приватизації: нежитлова будівля
колишньої лазні.
Місцезнаходження: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб,
вул. Гагаріна, 23а.
Назва балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
Назва

Адреса розташування

Нежитлова
будівля
колишньої
лазні

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

Загальна
площа (м2)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта
малої приватизації – окремого майна – газобалонного складу
за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі,
вул. Фруктова, 2є

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 65613,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 32806,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 32806,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6561,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3280,65 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3280,65 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – газобалонного
складу за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі, вул. Фруктова, 2є зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватизації,
на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, в
розмірі 4490,00 грн (чотири тисячі чотириста дев’яносто грн 00 коп.) в місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт малої приватизації – окреме майно – газобалонний склад за адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі,
вул. Фруктова, 2є).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні,
1/23
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Код за ЄДРПОУ 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях
Address: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 42769539,
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі,
вул. Фруктова, 2є. Телефон (096) 307-14-67, E-mail:klepachivska@ukr.net.
Відповідальна особа: Гордієнко Валерій Іванович.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях,
адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.
Телефон для довідок (0532) 50-06-12.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
від 07 серпня 2020 р. № 1045.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі
UA-AR-P-2020-01-08-000017-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 22 календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
22 календарних дні.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 656,13 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 328,07 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 328,07 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

129,2

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
Рахунок: № UA № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава,
МФО 331401
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
SWIFT: PBANUA2X
Код ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: 14360570
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial
Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city
SWIFT: PBANUA2X
Code YeDRPOU: 14360570
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: 41724, Сумська обл., Буринський р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 7.
Телефон: + 38 (050) 63-10-526.
Відповідальна особа: директор ТДВ «Бурякорадгосп ім. Богдана
Хмельницького» Мірошниченко С. В.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях,
адреса: 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 Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від
10.08.2020 № 1055.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000002-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
30 календарних днів.
Крок аукціону для:
аукціону без умов – 101,29 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 50,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 50,65 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.

Реєстраційний Функціномер
ональне
використання

Підстава виникнення права
власності

Форма
власності та
власник

2064285253224 Об’єкт не
використовується
за своїм
функціональним
призначенням

Витяг з Єдиного реєстру
об’єктів державної власності
щодо державного майна,
серія та номер: 10-613608, виданий 24.02.2020,
видавник:Фонд державного
майна України; технічний
паспорт, серія та номер:
5395; виданий 20.01.2020,
видавник: ТОВ «БТІ М»

Державна,
Регіональне
відділення Фонду
державного майна
України по
Полтавській
та Сумській
областях

Одноповерхова будівля загальною площею 129,2 м2 за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а. Згідно з
архітектурно-планувальним рішенням будівля розташована в середині
зоні села Пришиб Кременчуцького району Полтавської області. Окремий
вхід в приміщення наявний. За призначенням не використовується. 1966
р. побудови. Район забудови характеризується соціально-побутовою
інфраструктурою низького рівня. У пішохідній доступності перебуває
приватна житлова забудова. Підходи і під’їзди до будівлі знаходяться

в задовільному стані. Покриття замощення асфальтоване і має вибоїни і
тріщини. Елементи будівлі: фундамент – з/б блоки, стіни – цегла, ракушняк, перекриття – з/б плити, підлога бетонна. Інженерне обладнання відсутнє. Фактичний стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності, не відводилася, встановлення меж
в натурі (на місцевості) не виконувалося. Обтяження прав на земельну
ділянку не зареєстроване. Документи, що посвідчують право власності
або користування на земельну ділянку, відсутні.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори
оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 09 вересня 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону
час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 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 – нежитлової будівлі колишньої лазні за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький
р-н, с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а 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 – нежитлової
будівлі колишньої лазні за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький
р-н, с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 27500,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 13750,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 13750,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2750,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1375,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1375,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової
будівлі колишньої лазні за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а зобов’язаний від дати переходу права власності забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки
об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі
купівлі-продажу, в розмірі 4500,00 грн (чотири тисячі п’ятсот грн 00 коп.)
у місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів
розрахунків за придбані об’єкти:
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за
такими реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування
реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків
за придбаний об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлову будівлю колишньої лазні за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н,
с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування
гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях
Address: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 42769539,
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of
payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих
для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено
за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsprozorroprodazhi-cbd2.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за
місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а. Телефон (098) 778-72-41, E-mail:prishib.sil.2017@
ukr.net. Відповідальна особа: Городянко Валентина Іванівна.
Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях,
адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса вебсайта: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.
Телефон для довідок (0532) 50-06-12.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
від 07 серпня 2020 р. № 1044.
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-08-000025-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 22 календарних дні;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:
22 календарних дні.
Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 275,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 137,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 137,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній
торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
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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! Публікується змінений перелік об’єктів, затверджений наказом Фонду від 04.08.2020 № 1299.
Додаток 3
до наказу Фонду від 28.12.2019 № 1574
(у редакції наказу Фонду від 04.08.2020 № 1299)

Продовження додатка 3

ПЕРЕЛІК
окремого майна, що підлягає приватизації в 2020 році
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Назва балансоут
римувача 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 Вінницькій та Хмельницькій областях
Приміщення № 14 в будівлі критої стоянки літ.
В1 площею 55,2 кв. м, яке не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Тульчинське АТП 10557», код
за ЄДРПОУ 05460953

Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леонтовича
Миколи, 61

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

Будівля млина загальною площею 80,2 кв. м,
Вінницька обл., Гайсин- ФГ «Людмила-Вінко»,
що не увійшла до статутного капіталу КСП «Поді- ський р-н, с. Бубнівка, код за ЄДРПОУ
лля», код за ЄДРПОУ 00448150
вул. Першотравне35711815
ва, 82А

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

Погріб загальною площею 50,4 кв. м, що не увій- Вінницька обл., Гайсин- ФГ «Людмила-Вінко»,
шов до статутного капіталу КСП «Поділля», код ський р-н, с. Бубнівка, код за ЄДРПОУ
за ЄДРПОУ 00448150
вул. Першотравне35711815
ва, 84А

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

Будівля лазні літ. А, тамбур літ. А1, прибудова літ Вінницька обл., м. Бар,
А2 загальною площею 135,9 кв. м, що не увійшла вул. Героїв Чорнобидо статутного капіталу ВАТ «Барський цукровий ля, 10
завод», код за ЄДРПОУ 00371914

Відсутній

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

Будівля лазні загальною площею 153,1 кв. м,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод», код за
ЄДРПОУ 00371593

Відсутній

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

Будівля колишнього клубу з антресоллю, підва- Вінницька обл., Козялом п/А загальною площею 410,9 кв. м, ганком, тинський р-н, с. Іванківприбудовами а, а1, яка не увійшла до статутного ці, вул. Шевченка Т., 29
капіталу СВАТ «Обрій», код за ЄДРПОУ 03058840

Відсутній

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

Будівля лазні загальною площею 104,2 кв. м,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Ситковецький цукровий завод», код за ЄДРПОУ
00371765

Відсутній

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

ПрАТ «Агропереробник», код за ЄДРПОУ
00374025

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

Виробнича будівля складу № 1 літ.А загальною
площею 94,0 кв. м

Вінницька обл., Шарго- Вінницька філія ПАТ
родський р-н, с. Рахни «Укртелеком», код за
Лісові, вул. МакаренЄДРПОУ 01182204
ка, 32-А

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

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

Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ська, 103

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

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

Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ська, 103

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

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

Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ська, 103

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

Напірний трубопровід незабруднених виробни- Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
чих стічних вод з ставків-накопичувачів на ставки пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за
біохімочистки, інв. № 3185, 1985 р. в.
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ська, 103

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

Напірний трубопровід 1407 виробничих стічних вод на ставки- накопичувачі, інв. № 3184,
1985 р. в.

Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ська, 103

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

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

Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ська, 103

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

Напірний трубопровід скиду очисних вод в аку- Вінницька обл., Крижо- ПрАТ «Крижопільський
мулюючі ставки К 1-14Б, інв. № 3182, 1985 р. в. пільський р-н, с. Город- цукровий завод», код за
ківка, вул. Благовіщен- ЄДРПОУ 03374764
ська, 103

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

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

Вінницька обл, Барський р-н, м. Бар,
вул. Кривоноса 66-А,
гараж 2, 3

Північний офіс Держаудитслужби, код за
ЄДРПОУ 40479560

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

Гараж загальною площею 20,2 кв. м

Вінницька обл., м. Він
ниця, вул. Чехова, 1а,
ТВГ «Авіатор», гараж
280 (303)

Північний офіс Держаудитслужби, код за
ЄДРПОУ 40479560

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

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»

Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар,
майдан Святого Миколая, 20

Північний офіс Держаудитслужби, код за
ЄДРПОУ 40479560

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

Будівля їдальні літ. «№ 1» загальною площею
746,2 кв. м з ганком

Вінницька обл., м. Він
ниця, вул. Промислова, 7а

ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код за ЄДРПОУ
03449841

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

Будівля лікувально-профілактичного пункту літ.
«№ 51» загальною площею 739,6 кв. м, з прибудовою та ганком

Вінницька обл., м. Він
ниця, вул. Промислова, 7а

ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код за ЄДРПОУ
03449841

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

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

Вінницька обл., Оратів- Оратівська селищна рада
ський р-н, с. Угарове, Оратівського району Він
вул. Молодіжна, 46а
ницької області, код за
ЄДРПОУ 04327985

Регіональне
відділення Фонду по
Вінницькій та Хмельницькій областях

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

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

Державна служба Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
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)

Адміністративна будівля, загальною площею
590,3 кв. м

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

Державна служба 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)

Адміністративний будинок, загальною площею
113,9 кв. м

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

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)

Будівля лазні літ. «А» загальною площею
Вінницька обл.,
114,0 кв. м, яка не увійшла до статутного капіта- Могилів-Подільський
лу СВАТ «Дністер», код за ЄДРПОУ 00414247
р-н, с. Козлів, вул. Перемоги, 37
Будівля будинку побуту літ. «А» загальною площею 111,1 кв. м з ганком, яка не увійшла до
статутного капіталу КСП «Пляхівське», код за
ЄДРПОУ 00448195

ПрАТ «Тульчинське АТП
10557», код за ЄДРПОУ
05460953
Відсутній

Вінницька обл., КозяСТОВ «Пляхівське», код
тинський р-н, с. Пляхо- за ЄДРПОУ 00448195
ва, вул. Подільська, 7а

Вінницька обл.,
Мурованокуриловецький р-н,
с. Вищеольчедаїв,
вул. Урожайна, 3

Вінницька обл., Немирівський р-н, смт.
Ситківці, вул. Мандролька, 27

Приміщення їдальні площею 308,8 кв. м, що не Вінницька обл., м. Ямувійшло до статутного капіталу ВАТ «Ямпільський піль, вул. Сонячна, 6
консервний завод», код за ЄДРПОУ 00374025

№ 37 (1317)

Головне управління
статистики у Вінницькій
області, код за ЄДРПОУ
02359395

Назва об’єкта

Окреме майно Овечацького місця провадження діяльності
та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі:
(090028) Артсвердловина, 2

(090027) Артсвердловина, 1

Адреса
об’єкта

Вінницька
обл., Калинівський р-н,
с. Дружне,
вул. Промислова (Жовтнева), 41

Назва балан
соутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

ДП «Укрспирт»,
код за ЄДРПОУ
37199618

Наказ Фонду,
яким об’єкт
включено
до переліОрган
ку об’єктів,
управління
що підлягають
приватизації
(назва, дата,
номер)
Міністерство Наказ Фонду
розвитку
від 04.08.2020
економіки,
№ 1299 «Про
торгівлі та
внесення
сільського
змін до нагосподарства казу Фонду
України
від 28.12.2019
№ 1574 «Про
затвердження переліків
об’єктів малої
приватизації,
що підлягають
приватизації в
2020 році» (із
змінами)

Вінницька
обл., Калинівський р-н,
с. Дружне,
вул. Промислова (Жовтнева), 40
Вінницька
обл., Калинівський р-н,
с. Дружне,
вул. Промислова (Жовтнева), 25

(090011) Будівля головного корпусу, А (загал. п. 3379,5 кв. м.); (090035) Будівля головного корпусу,
А3 (загал. п. 421,9 кв. м.); (090007) Будівля дизельної станції з насосною перекачки мазуту, Б (загал.
п. 61,2 кв. м.); (090017) Будівля насосної очисних споруд, В (загал. п. 12,2 кв. м.); (090016) Будівля
гаража з матеріальним складом, Г (загал. п. 485,7 кв. м.); (090010) Будівля гаража з матеріальним
складом, Г1 (загал. п. 103,1 кв. м.); (090003) Будівля гаража, Г2 (загал. п. 47,8 кв. м.); (090015) Будівля матеріального складу, Д (загал. п. 651,6 кв. м.); (090014) Будівля котельні, Ж (загал. п. 600,8
кв. м.); (090013) Прибудова, Ж1; (090004) Будівля адмінбудинку, 3 (загал. п. 482,3 кв. м.); (090020)
Будівля прохідної, К (загал. п. 67,2 кв. м.); (090008) Будівля вагової, Л (загал. п. 34,8 кв. м.)
(090022) Будівля спиртосховища, М (загал. п. 344,5 кв. м.); (090044) Будівля градірні з насосною
станцією оборотного водопостачання, Н (загал. п. 41,7 кв. м.); (090019) Будівля складу з підробним
відділенням, О, О1, О2 (загал. п. 940,4 кв. м.); (090012) Будівля зерноскладу, П (загал. п. 1549,9 кв.
м.); (090023) Будівля контори, С (загал. п. 158,3 кв. м.); (090085) Будівля складу ПММ, у (загал. п.
130,2 кв. м.); (090002) Будівля автогаража, Щ (загал. п. 419,3 кв. м.); (090064) Огорожа,1;
(090031) Бесідка для криниці; (090032) Басейн, З; (090090) Туалет , Є; (090024) Туалет, Ю; (090029)
Чан для зливу барди, Ш (загал. п. 140,5 кв. м.); (090095) Чан для мазуту, Х (загал. п. 215,8 кв. м.);
(090094) Чан для мазуту, Ч (загал. п. 218,4 кв. м.); (090005) Будівля трансформаторної підстанції,
И (загал. п. 48,7 кв. м.); (090006) Будівля кислотного відділення, І (загал. п. 32,8 кв. м.); (090033)
Піднавіс для зберігання солі, Ї (загал. п. 17 кв. м.)
(090104) Паропровід в підвал; (090059) Криниця; (090018) Будівля дизельної станції з насосною перекачки мазуту, Б (насосна перекачки мазуту) (загал. п. 23,7 кв. м.); (090086) Навіс, Ф
(090009) Будівля водонасосної станції, А (загал. п. 42,7 кв. м.)
Вінницька
обл., Калинівський р-н,
с. Дружне,
вул. Промислова (Жовтнева), 39
(090093) Чан для мазуту 15,59 куб. м.; (090021) Склад зрідженого газу; (090025) Автомагістраль;
(090026) Алея біля криниці; (090030) Бесідка (місце для куріння); (090034) Варочний апарат безперебійної дії; (090036) Відстійник очисних споруд; (090037) Ворота біля зерносклада 1; (090038) Ворота
біля зерноскладу 2; (090039) Ворота біля ЗТП 331; (090040) Ворота біля ПММ; (090041) Ворота біля
прохідної; (090042) Ворота в тер. з-ду біля матеріального складу № 2; (090043) Ворота в тер. з-ду біля
теслярської майстерні; (090045) Димоход котельні; (090046) Дорога по вул. Жовтнева 1322
(090047) Ємність для резервної води № 1 др.бродил.відд.; (090048) Ємність для резервної води №2
др.бродил.відд.; (090049) Ємність для ферментів № 1; (090050) Ємність для ферментів № 2; (090051)
Ємність для ферментів № 3; (090052) Ємність для ферментів № 4; (090053) Ємність забору гарячої
води; (090054) Ємність забору гарячої води; (090055) Ємність холодної води; (090056) Каналізаційна
система очисних споруд 2; (090057) Катодна станція; (090058) Кислородна будка; (090060) Огорожа
із залізоб. плит в терит. заводу 254 п. м.; (090061) Огорожа в території заводу; (090062) Огорожа з
декор. оздоб. біля прохідної 36 п. м.; (090063) Огорожа з ракушника біля складу ПММ 56 п. м;
(090065) Огорожа камін. біля зерноск. з підр. від. -54 п. м; (090066) Огорожа камінна біля спиртосховища – 98 п. м.; (090067) Огорожа камінна з декоративним оздобленням прохідна; (090068)
Огорожа перед гол. корпусом 242 м. п.; (090069) Пересувна бочка для води; (090070) Під’їздна дорога та площадка біля видачі барди 3304кв; (090071) Плотина земляна 120 м.; (090072) Плотина
земляна 150 м.; (090073) Площ. і доріжка біля павільйона-склада 298 кв.м; (090074) Площадка біля
адмінбудинку 510 кв. м; (090075) Площадка біля центрального входу 2460 кв. м.; (090076) Площадка
для стоянки авто; (090077) Пожежна ємність у-71 174 м.; (090078) Резервуар № 1;
(090079) Резервуар № 2; (090080) Резервуар № 3; (090081) Резервуар № 4 (ЕАФ); (090082) Резервуар № 5; (090083) Резервуар для зберігання спиртопродуктів; (090084) Резервуар ПММ 06; (090087)
Територія заводу 1040 кв. м; (090088) Тротуарна площадка біля прохідної; (090089) Туалет № 3 біля
адмінбудинку; (090091) Фундамент для забору по вул. Жовтневій; (090092) Чан для зливу барди;
(090096) Чан для ПММ 1 (бензин); (090097) Чан для ПММ 2 (бензин); (090098) Чан для ПММ 3 (бензин); (090099) Кабель АВВГ 3х185+1х95 підробне відділення; (090100) Клапан 25-У D80;
(090101) Комунікації в варочному відділенні; (090102) Конденсатопровід 170 п. м 60,3х3 від апар. в
котельню; (090103) Паропровід в котельні; (090105) Передаточна ємність 40 куб. м; (090106) Повітряна
силова лінія; (090107) Труба конденсата 95 м нерж. апар-котел; (090108) Трубопровід барди(в.т.ч.
нерж. труб-d76-60 м.п.); (090109) Трубопровід води до ректифікації; (090110) Трубопровід нержавіючий подачі бражки з чанів д. 100; (090111) Трубопровід очисних споруд;
(090112) Трубопровід рециркуляції бражки; (090113) Трубопровід спирту; (090114) Автомат 3 -фазний
200 А(1); (090115) Автомат 3 -фазний 200 А(2); (090116) Автомат 3 -фазний 400 А; (090117) Автомат 3 -фазний 630 А(1); (090118) Автомат шкафний 3-фазний 400-А; (090119) Автомат.перем. напр.
(АВР); (090121) Автоматика регулір.плотності замісу; (090122) Автоматичний регулятор; (090123)
Автопідйомник ГУАР-15; (090124) Апарат для мех-ферментної обробки (нижній оцукрювач); (090125)
Бардорегулятор(н); (090126) Батарейний циклон з шлюзовим затвором; (090127) Бітономішалка (2);
(090128) Блок безперебійного живлення (2014); (090129) Бражна колона (22 тарілки); (090130) Бродильний чан (10); (090131) Бродильний чан з мішалкою (1); (090132) Бродильний чан з мішалкою
(2); (090133) Бродильний чан з мішалкою (3); (090134) Бродильний чан з мішалкою (4); (090135)
Бродильний чан з мішалкою (5); (090136) Бродильний чан з мішалкою (6); (090137) Бродильний чан
з мішалкою (7); (090138) Бродильний чан з мішалкою (8); (090139) Бродильний чан з мішалкою (9);
(090140) Бункер верхній 15.5 куб. м.; (090141) Бункер для зерна; (090142) Бункер для зерна 15 куб.м.;
(090143) Бункер для зерна 16 куб. м.; (090144) Ваги 30 т.; (090145) Ваги(1); (090146) Вакуум.оцукрювач 6,4 куб. м з ел.дв.7,5\3000; (090147) Вентилятор В-06-300(1); (090148) Вентилятор ВНД № 1 з ел.
дв. 3 квт б/у; (090149) Вентилятор ВНД № 2 з ел. дв. 3 квт б/у; (090150) Вентилятор ВНД № 3 з ел. дв.
3 квт б/у; (090151) Вентилятор В-06-300-5А; (090152) Вентилятор В-06-300 (2); (090153) Вентилятор
В-06-300 (3); (090154) Вентилятор В-06-300 (4); (090155) Вентилятор В-06-300 (5); (090156) Вентилятор В-06-300 (6); (090157) Вентилятор В-06-300(7); (090158) Вентилятор високого тиску № 10;
(090159) Вентилятор ВЦН-70; (090160) Верхня галерея(склад № 1); (090161) Видержувач маси 15
куб. м.; (090162) Випарна камера пара; (090163) Випромінювач зварювальний ВД -306 С; (090164)
Випрям.звар. ВС-300 Б; (090165) Водовідокрімлювач; (090166) Водонагрів. ємк. 2 куб.м; (090167)
Вузол приводу чанка замісу; (090168) Газоаналізатор; (090169) Гориз.фрезерний станок з ел.дв. 5
кВт; (090170) Датчик різниці тиску Метран- 100ДД 1440-02; (090171) Датчик тиску газу РС-28
(090172) Деаратор Д-25 (котельна); (090173) Деревообробний станок з ел.дв. 10 кВт;
(090174) Дефлегматор бражної колони F- 40 кв. м; (090175) Дефлегматор до ректифік.колони F-44;
(090176) Дефлегматор ЕК F=31 кв. м мідь; (090177) Дефлегматор епюрац.колони № 1-F 40 кв. м;
(090178) Дефлегматор ректиф. колони F-44; (090179) Дефлегматор ректифікаційноі колони № 3;
(090180) Дефлегматор РК F-40 кв. м н/ж; (090181) Димосос; (090182) Димосос ДН 10 лів. 225-1
з ел.двиг.; (090183) Димосос ДН-8; (090184) Добова ємність для зерна 74,348 куб. м. (Наружна);
(090185) Дріжджанка 16 куб. м. з мішалкою (1); (090186) Дріжджанка 16 куб. м. з мішалкою (2);
(090187) Дріжджанка 16 куб. м. з мішалкою (3); (090188) Дріжджанка 16 куб. м. з мішалкою(4);
(090189) Дріжджанка 16 куб.м. з мішалкою (5); (090190) Дріжджанка 16 куб.м. з мішалкою 6);
(090191) Дробилка ДДМ-5 (1); (090192) Дробилка ДДМ-5 (2); (090193) Дробілка ДДМ-5 (1) б/у;
(090194) Дробілка-Д3-3-02 (б/у); (090195) Дутьєвий вентилятор; (090196) Економайзер ЕБІ-300 до
ДКВР 10/13; (090197) Економайзер-ЕБІ-300 до ДКВР 16/13; (090199) Електрична таль; (090200)
Електродвигун 5,5 /1500 АНММ112М4; (090201) Електродвигун 55 кВт/1500 б/у; (090203) Електрощит розподільний ЩО-59 (1); (090204) Електрощит розподільний ЩО-59 (2); (090205) Електрощит
розподільний ЩО-59 (3); (090206) Електрощит розподільний ЩО-59 (4); (090207) Електрощитова;
(090208) Епюраційна колона (42 тарілки); (090209) Ємність барди № 1; (090210) Ємність барди
№ 2; (090211) Ємність води 15 куб. м № 1; (090212) Ємність води 15 куб. м № 2; (090213) Ємність
конденсату; (090214) Ємність маси № 1 (ГДФО №1) б/у; (090215) Ємність маси № 1 (ГДФО № 2)
б/у; (090216) Заборний приямок; (090217) Заточний станок № 1 б/у; (090218) Заточний станок № 2
б/у; (090219) Заточний станок № 3 б/у; (090220) Збірник гарячоі води; (090221) Збірник конденсату;
(090222) Збірник промивноі води; (090223) Збірник сивушного масла (1); (090224) Збірник сивушного
масла 2); (090225) Збірник холодноі води; (090227) Індукційний витратомір(1);
(090228) Інжектор барди (1); (090229) Кавітатор з ел.двиг. 37 квт (1); (090230) Кавітатор з ел.двиг. 37 квт
(2); (090231) Кавітатор з ел.двиг. 37 квт (3); (090232) Кип’ятильник епюраційноі колони № 1; (090233)
Кип’ятильник епюраційноі колони № 2; (090234) Кип’ятильник ректифіційноі колони; (090235) Клапан
ESPA ДУ-50 з ел.приводом; (090236) Клапан ДУ – 80; (090237) Колонка конценр.; (090238) Компрес.
устан.СО-243; (090239) Компресор 4ВУ 15/9 кв. м.; (090240) Компресор вуглекислоти; (090241) Компресор ЦКС 5-25; (090242) Компресор_; (090243) Компресор- 25; (090244) Комунікація підведення води
з артскважини на дробілку; (090245) Конвеєр галереї(склад № 1); (090246) Конден.F-20 кв.м підігріву
або охол. рідини; (090247) Конденс. F-10 кв. м підігріву або охолод. рідини; (090248) Конденс.устан. з
автом. регулір.; (090249) Конденсат. ректифікаційноі колони; (090250) Конденсат. концен. кол.;
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(090251) Конденсатовідводчик діаметр 30; (090252) Конденсатовідводчик діаметр 40; (090253) Конденсатовідводчик діаметр 50; (090254) Конденсатор; (090255) Конденсатор (1);
(090256) Конденсатор (2); (090257) Котел емальовнийі -1; (090258) Котел емальовнийі – 2; (090259)
Котел КСТ-16; (090260) КШП-5 (б/у); (090261) Лінейна панель ЩО-70-3; (090262) Магнітний сепаратор; (090263) Мазутний насос (1); (090264) Мазутний насос (2); (090265) Мазутний насос (3); (090266)
Масляний вимикач № 1; (090267) Масляний вимикач № 2; (090268) МІК-51-01-03 (1); (090269) МІК51-01-03 (2); (090270) МІК-51-01-03 (3); (090271) Мікропроцес.регул. МІК-51-01-03;
(090272) Мікропроцесор «Мікрол» МТР-8 (1); (090273) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15;
(090274) Мішалка з ел. двиг. 5,5 квт на апарат ГДФО №1 б/у; (090275) Мішалка з ел. двиг. 5,5 квт на
апарат ГДФО № 2 б/у; (090276) Молоткова дробилка ДДМ-5; (090277) Мотор-редуктор з мішалкою
13 квт; (090278) Навантажувач КШП-5 (1); (090279) Навантажувач КШП-5 (2); (090280) Навантажувач
КШП-6; (090281) Напірна ємкість пром.в.; (090282) Напірний збірний конден.; (090283) Насос EVM
|18 12 F5 |1.1 IES; (090284) Насос WILO з байпасом; (090285) Насос АНВ 12,5 № 1; (090286) Насос
ЗМА -40-20/5,5; (090287) Насос СГФ25/120К з ел. двиг 15/ – відстійник очисних споруд;
(090288) Насос – грязевик з ел.двиг. 2,2 квт /інвентир.2009р/; (090289) Насос -грязевик насосної
перекачки мазута; (090290) Насос -дисмембратор № 1; (090291) Насос -дисмембратор № 2; (090292)
Насос 100-65-20; (090293) Насос 16-160; (090294) Насос 20/24 ЯСЦА; (090295) Насос 3 М 40-200/5,5
викачки барди № 2; (090296) Насос 3М/А 40-200/7,5; (090297) Насос 86/66; (090298) Насос DWO200M; (090299) Насос DWO-40 чанок замісу; (090301) Насос вакуумний ВВН 6/0,4 з електродвигуном
15кВт/1500об.; (090302) Насос ВВН-12; (090303) Насос ВВН-6; (090304) Насос ВД К-2175 ТЗ (2014);
(090305) Насос ВДК 175 Т (апаратне відділення); (090306) Насос викачки маси № 1 3М -40 200 \5,5;
(090307) Насос викачки маси № 2 DWO-400; (090308) Насос ВМ-65-200/18,5; (090309) Насос ВМ-65200/22; (090310) Насос ВМ-65-200/32; (090311) Насос води ЦВК 1,1 квт 3000 об/хв (викачки сивушного масла); (090312) Насос глибинний ЦВ-16-140; (090313) Насос глибинний ЦВ-16-140(2013);
(090314) Насос ДWO-400-1 (молочний); (090315) Насос для спирту КМ 65-50-160 з електродвигуном 5,5кВт/3000об.; (090316) Насос ЕМ – 40-200/5,5; (090318) Насос ЕМ-40-200/5,5 (ГДФО);
(090319) Насос живлення котла АиНС-М38-198; (090320) Насос ЗАМ 200/5,5; (090321) Насос зерна
з ел.двиг.13 кв 3000 об/хв б/у № 1; (090322) Насос ЗМ 40-200/5,5; (090323) Насос ЗМ-40-200/5,5;
(090324) Насос ЗМ-40-200/5,5(1); (090325) Насос ЗМ-40-200/5,5(2); (090326) Насос ЗМА -40-200/7,5;
(090327) Насос ЗМА-40-200/7,5 викачки з ГДФО; (090329) Насос маси №1 з ел.двиг.7,5х3000 б/у;
(090330) Насос маси з ел. дв. 5,5х1500 б/у(передаточне); (090331) Насос маси ЗМА-40-200/5,5 квт;
(090332) Насос НМШ-5/25-4/25; (090333) Насос ПДВ 16/20 В; (090334) Насос плунжерний 11гр. з
ел.дв. 10 кВт(1); (090335) Насос плунжерний 11гр. з ел. дв. 10 кВт(2); (090337) Насос РПА з Ел.дв.
30х1500 б/у; (090338) Насос солі з елект. 5,5 квт х1500 об/хв; (090339) Насос трьохплунжерний «Нагема» з ел.дв. 10 кВт; (090340) Насос Х50-32-125 5,5 квт /3000 об/хв; (090341) Насос ЦВК з ел.двиг.13
квт 1500 об/хв (барди № 2); (090342) Насос-мішалка № 13М – 40 200 \5,5 (передаточне); (090343)
Насос-мішалка № 2 3 ВМ-65200 (передаточне); (090344) Насос-мішалка з ел. двиг .4,0х3000 б/у;
(090345) Норія; (090346) Норія НЦГ 2х20; (090347) Норія НЦГ 50(2); (090348) Норія _ (склад № 1);
(090349) Оцукрювач; (090350) Пакувальник для зберігання зерна R-9; (090351) Пальник МДП-400 до
ДКВР 10/13 №1; (090352) Пальник МДП-400 до ДКВР 10/13 № 2; (090353) Паровий котел ДКВР 10/13;
(090354) Паровий котел ДКВР 16/13; (090355) Перетворювач змінного струму(1); (090356) Перетворювач змінного струму(2); (090357) Перетворювач тиску ПД100-ДИ-1,6-111-1,01,6МП /Кл 1,0 ОВЕН;
(090358) Підвіска ротора № 1; (090359) Підвіска ротора № 2; (090360) Підвіска ротора № 3; (090361)
Підігрів підсуш. шару; (090362) Підігрівач бражки; (090363) Підігрівач конденсату; (090364) Підігрівач мазута; (090365) Підігрівач мазуту МП 25/6(1); (090366) Підігрівач (1); (090367) Підігрівач
(2); (090368) Піновловлювач (1); (090369) Піновловлювач (2); (090370) Пневматичний молот;
(090371) Пневмоелектроперетво-рювач ПЕП (1); (090372) Пневмоелектроперетво-рювач ПЕП (2);
(090373) Пускач ПМА; (090376) Пусковий комплекс автоматиз схеми. низьк. темп. розв.; (090378)
Регулятор РДУК-100; (090379) Регулятор МІК 51-1(1); (090380) Ректифікаційна колона (74 тарілки); (090381) Ресівер повітря №1; (090382) Ресівер повітря № 2; (090383) Ресівер повітря № 3;
(090384) Ресівер повітря № 4; (090385) Ресівер повітря № 5; (090386) Ресівер очистки повітря № 1;
(090387) Ресівер очистки повітря № 2; (090388) Розп.пункт (електрощит) ПР; (090389) Ротаметр РП-16
ЖУЗ; (090390) Рубильник -400Аз розподільчим пунктом; (090391) Свердлувальний станок; (090392)
Свердлувальний станок TVV 230v 450 ват; (090393) Сверлильний станок горизонтальний; (090394)
Сепаратор бражки № 1; (090395) Сепаратор бражки № 2; (090396) Сепаратор магнітний Б8-БМП;
(090397) Сепаратор магнітний БМП; (090398) Сепаратор непр.продуву котлів; (090399) Сигналізатор
СТВ (1); (090400) Сигналізатор СТВ (2); (090401) Сигналізатор СТВ (3); (090402) Сигналізатор СТВ (4);
(090403) Сигналізатор СТВ (5); (090404) Сигналізатор СТВ (1); (090405) Сигналізатор СТВ (2);
(090406) Сигналізатор СТВ (3); (090407) Сигналізатор СТВ (6); (090408) Сигналізатор СТВ (7); (090409)
Система підігріву бражноі колони; (090410) Спиртоловушка; (090411) Спиртоловушка епюраційноі
колони; (090412) Спиртоловушка конц. колони; (090413) Спиртоловушка нова; (090414) Спиртоловушка_; (090415) Стабілізатор витрат зерна СРЗ-5; (090416) Станок циркулярний; (090417) Таль 1
тона; (090418) Таль 3 тони; (090419) Таль 3Т/3М важільна ланцюгова (стаціонарна); (090420) Таль 5
тон; (090421) Теплообмінник конц. кол.; (090422) Теплообмінник типу «труба в трубі»(1); (090423)
Теплообмінник типу «труба в трубі»(2); (090424) Теплообмінник типу «труба в трубі»(3);
(090425) Теплообмінник(1) спірал.; (090426) Токарний станок 1К-62 з ел.дв. 10 кВт; (090427) Токарний
станок (1); (090428) Токарний станок (2); (090429) Транспортна галерея (склад № 1 ); (090430) Трансформатор сил 630 Ква; (090431) Трансформатор силовий 630 кВа; (090432) Трасформатор напруги
НОМ-10(1); (090433) Трасформатор напруги НОМ-10(2); (090434) фільтр грубої очистки № 1; (090435)
фільтр грубої очистки № 2; (090436) Фільтр мазуту тонкої очистки(1); (090437) Фільтр мазуту тонкої
очистки(2); (090438) Фільтр механ.ХВО(1); (090439) Фільтр механ.ХВО(2); (090440) Фільтр натрійкатіоновий(1); (090441) Фільтр натрій-катіоновий(2); (090442) Фільтр натрій-катіоновий(3); (090443)
Фільтр натрій-катіоновий(4); (090444) Холодил.сив.масла F-13 кв.м; (090445) Холодильник спирту;
(090446) Чан для ЕАФ 1000 дал.; (090447) Чан для спирту 3200 дал.(1); (090448) Чан для спирту
3200 дал.(2); (090449) Чан для спирту 350 дал.; (090450) Чан для спирту 650 дал.; (090451) Чан
для спирту 807 дал.; (090452) Чан для спирту 950 дал.; (090453) Чан замісу 3 куб. (передаточне);
(090454) Чанок для замісу № 3 з мішалкою 5 куб.м; (090455) Чанок замісу ел.дв.3квт 1500об\хв б/у;
(090456) Чанок замісу передаточний; (090457) Шкафний автомат 400 А; (090458) Щит; (090459) Щит
контрольний; (090460) Щит автоматики; (090461) Щит розподільний СП-7(1); (090462) Щит розподільний СП-7(2); (090463) Ячейка розподільна КСО-366(1); (090464) Ячейка розподільна КСО-366(2);
(090465) Ячейка розподільна КСО-366(3); (090466) Ячейка розподільна КСО-366(4); (090467) Автоматизація і комп,ютиризація котельні; (090470) Багатофункц.копіров.апарат MFP М-1005; (090471)
Блок живлення UPS ( lдо комп.1) Mustek PowerMust 1000 NET Guard; (090472) Блок живлення UPS
1000va; (090474) Витратомір конденсата ИРЖ -3,2; (090475) Жорсткий диск 80 Gb 7200 UDMA\100;
(090476) Комп,ютер АМД А4-4020/Х2/4 Gb|500Gb|АТХ 400W| без ПЗ,; (090477) Комп.ютер Іntel G-530
ASUSP 8H61-1; (090480) Комп’ютер AMD A4-4020/X2/4Gb/500Gb/ATX400W/без ПЗ; (090483) Комп’ютер
CELERON Д 2,5/мв(1); (090484) Комп’ютер CELERON Д 2,5/мв(3); (090486) Комп’ютер Celeron850/
Samsung15»/128MB/20Gb (5); (090487) Комп’ютер Celeron850/Samsung15»/128MB/20Gb (6);
(090488) Комп’ютер Intel G1620 |4096|500Gb\DWD(2014)1; (090489) Комп’ютер Intel G1620 |4096|500Gb\
DWD(2014)2; (090490) Комп’ютер INTEl G-550/096MB/500 Gb/DVD- RW/Keub; (090491) Комп’ютер
P4-1,5GHc/Samsung15»/256MB/80Gb/CD-RW; (090492) Комп’ютер PENTIUM; (090493) Комп’ютер
PhenomlI 545|Geforse GT240 Gb|4056 DDR2|1Tb; (090498) Модем GSM Cinterion MC 52 IT; (090499)
Монітор (до ком 1) «19 LC HannsG HW 191 DR 1440.; (090500) Монітор (до ком 2) «19 LC HannsG HW
191 DR 1440.; (090501) Монітор 17 LCD; (090502) Монітор 22» LG W2253-PF; (090503) Монітор АОС
2216 S 22»; (090504) Ноутбук «Версія з ВДТ-122(блютузом); (090505) Обчислювач газу «Універсал-2»;
(090506) ПК Celeron 1700/Samsung17»/256MB/40Gb(1); (090507) ПК Celeron 1700/
Samsung17»/256MB/40Gb(2); (090508) ПК Celeron850/Samsung15»/128MB/20Gb (3); (090509) Привід опт.дисків DVD-RW ASUS; (090510) Привід опт.дисків DVD-RW NEC 3540 A; (090511) Принтер
«Canon LBP-810»(1); (090512) Принтер «Canon LBP-810»(2); (090513) Принтер CANON LBP-1120;
(090514) Принтер HP(1); (090515) Принтер HP(2); (090516) Принтер лазерний; (090517) Принтер
НР-1018 з кабелем USB та фільтром; (090518) Принтер+сканер+КМА НР3020; (090519) Частотний
перетворювач 2,2 квт 380 ват; (090520) Автокран ЗИЛ-133Г КС АВ5706ВІ; (090530) Екскаватор ЄО-2628
17298АВ; (090531) Компресор; (090532) ОДАЗ-93571 Н/П-Б АВ1073ХР; (090533) ОДАЗ-9370 Н/П-Б
АВ1072ХР; (090534) ОДАЗ-9370 Н/П-Ц АВ1074ХР; (090535) ОДАЗ-9370 Н/П-Ц АВ1075ХР; (090537) Причіп 2ПТС-4 17299АВ; (090538) Причіп 2ПТС-4М 17300АВ; (090539) Пускозарядне пристрій (теліжка);
(090646) Електропневмоперетворювач (1); (090647) Електропневмоперетворювач (2); (090648)
Електропневмоперетворювач (3); (090649) Електропневмоперетворювач (1); (090650) Електропневмоперетворювач (2); (090651) Електропневмоперетворювач (3); (090652) Електропневмоперетворювач (4); (090658) Привід оптичних дисків DWD +|RW| LG; (090659) Принтер CANON LВP2900; (090660) Пускач ПМА -6202 (1); (090661) Пускач ПМА -6202 (2);
(090663) Сверлильний станок; (090664) Сканер BENG 5300 UCAC ER; (090665) Тел.-факс PANASONIC
KX-FT 78 RU; (090666) Телефакс Pahasonic KX -FT 984 UA-B (23539); (090667) Трансформатор струму
ТПЛ 10 30/5(1); (090668) Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(2); (090669) Трансформатор струму
ТПЛ 10 30/5(3); (090670) Трансформатор струму ТПЛ 10 30/5(4); (500303) Колона бражна; (500308)
Перетоки; (500490) GPRS модем для побутових лічильників газу ТКБ з датчиком імпульсів; (500492)
Системний блок IT-Block G5400Work; (500493) Монітор 23,6» Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500494) Насосна станція МЕТАВО HWW 4000/25G; (500495) Системний блок IT-Block G5400Work; (500496) Монітор
23,6» Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500714) Багатофункційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i
P31030000000008; (501210) Котел опалювальний газовий стальний типу «Рівнетерм-48»;
(501263) Куб РК-ф900 епюраційна колона; (501278) Регулятор тиску РДУК; (501326) Гідродинамічний
емульгатор; (501418) Дефлегматор мідь БК F = 40 м. кв; (090521) Автомобіль ГАЗ-2705 АВ6111АА;
(090523) Автомобіль грузовий ЗИЛ-ММЗ-554 АВ5701ВІ; (090524) Автомобіль грузовий ЗИЛ-ММЗ554М АВ5048ВІ; (090525) Автомобіль грузовий КАМАЗ-53213 АВ5704ВІ; (090526) Автомобіль грузовий
КАМАЗ-5410 АВ5702ВІ; (090528) Автомобіль легковий MAZDA-XEDOS АВ5707ВІ; (090529) Автомобіль
легковий ВАЗ-21150 АВ5046ВІ; (090540) Трактор колісний Т-40АМ 18251АВ; (501415) КАМАЗ-5410
вантажний автомобіль (бортовий); (501417) ГАЗ 53 А вантажний автомобіль(бортовий); (090541)
Автомат для питноі води Кулер V208 XEC; (090542) Автомат для питноі води Кулер У760 СS;
(090543) Бензоколонка(1); (090544) Бензоколонка(2); (090547) Комплект меблів; (090548) Кондиціонер ВЕКО-018; (090549) Кондиціонер-2; (090550) Кондиціонер-3; (090551) Кондиціонер-5; (090552)
Кондиціонер-6; (090553) Кондиціонер-7; (090554) Кондиціонер-8; (090555) Кондиціонер-9; (090556)
Кулер для питноі води(1); (090558) Подаючий механізм; МІС -350 (зварювальний агрегат); (090559)
Пробовідбірник(1); (090560) Різьборіз супертронік-2000; (090561) Ручний гідравлічний трубогиб
318-2; (090562) Стіл ваговий СВ-1-0,8; (090563) Стіл лаб. пристінний СП -1ПШ -К-3-1.5;
(090564) Стіл лаб. пристінний СП-2-К-З-1.2; (090565) Телевізор DAEWOO; (090566) Флагшток ( на
3 прапори) біля прохідноі; (090567) Холодильник «Днепр-442»; (090568) ХОЛОДИЛЬНИК «ДНЕПР»;
(090569) Шафа лаборат. для посуди ШЛ-2-1,2; (090570) Шафа метал. незгораюча; (090571) Шафа
металічна-1; (090572) Шафа металічна-2; (090573) Шафа металічна-3; (090594) Крісло; (090612) Стіл
з тумбою (1); (090613) Стіл з тумбою (2); (090614) Стіл з тумбою (3); (090615) Стіл з тумбою (4);
(090616) Стіл з тумбою (5); (090617) Стіл з тумбою (6); (090618) Стіл з тумбою (7); (090619) Стіл з
тумбою (8); (090620) Стіл з тумбою (9); (090621) Стіл_; (090628) Тумба; (090637) Шафа; (090574)
Автомат 3-фазний 630А; (090575) Автоматиз.сист.комерц.обліку ел.енергіі; (090576) Вага AXIS A
2500; (090577) Вага електронна(1); (090578) Вага електронна(2); (090579) Ваги аналітичні; (090580)
Випрямляч інвертерний для ручного дугового зварювання(1); (090581) Випрямляч інвертерний
для ручного дугового зварювання(2); (090582) Вологомір АВЦ -3А; (090583) Дальномір лазерний;
(090584) Дозатор ферментів РДЕ(1); (090585) Дозатор ферментів РДЕ(2); (090586) Електропневмоперетворювач; (090587) Індукційний витратомір; (090588) Іономер И-160; (090589) Комп’ютеризація
дріж.і вар.відд.; (090590) Конвертор RS 232-RS-485; (090591) Контрол.вим.снаряд КС-70; (090592)
Контрольний снаряд КС-70 (облік ЕАФ); (090593) Контрольний снаряд КС-70
(090595) Ліч. газу ЛГ-150-400; (090596) Мікропроцесор «Мікрол» МТР-8; (090597) Мікропроцесорний
регулятор; (090598) Мікроскоп; (090599) Мікроскоп Н; (090600) Міні АТС; (090601) Мірник ЕАФ 1 кл.
245,5 дал.; (090602) Мірник сив.масла 1 кл. 52,46 дал.; (090603) Мірник сив.масла 1 кл. 74,92 дал.;
(090604) Мірник сив.масла 1 кл. 75,05 дал.; (090605) Мірник спирту 1 кл. 346 дал.; (090606) Мірник
спирту 1 кл. 353 дал.; (090607) Мірник спирту 1 кл. 45,90 дал.; (090608) Мірник спирту 1 кл.75,45 дал.;
(090622) Телевізор PHILIPS; (090623) Телевізор SAMSUNG-1; (090624) Телевізор SAMSUNG(1);
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(090625) Телевізор SAMSUNG(2); (090626) Телевізор SAMSUNG(3); (090627) Телевізор SAMSUNG(4);
(090629) Факс «Панасоник»; (090630) Фотокалориметр; (090631) Холод. ВЕКО к.дир.; (090632) Холодильник «Атлант»; (090633) Холодильник LG; (090634) Холодильник ВЕКО; (090635) Хромотограф
газовий «Кристал-2000М»; (090636) Цукрориметр; (090638) Шкаф розпод.ШСР-5 /автоматика/;
(090639) DVD-К 1110 муз.центр Карооке; (090640) Адаптер SCM-381 R S232 -RS485 (щит автоматики);
(090641) Акустична система ALEKS 290 F (пара); (090643) Блок живлення UPS 600 ВА (6); (090645)
Електронний годинник; (090655) Муз.центр DVD PANASONIK; (090657) Пневмоелектроперетво-рювач;
(090662) Ресивер муз.центр Карооке; (500489) Лічильник газу мембранний Elster BK G6 DN25;
(500491) Лічильник електроенергії багатотарифний СТК3-05Q2H6MI Лічильник електроенергії багатотарифний СТК3-05Q2H6MI P10180000000091; (090642) Блок безперебійного живлення(комп.вар.
відд); (090644) Блок перетворення інтерфейса БПІ-485; (090654) Муз.центр DYD-ВВК;
(090656) Пилесос Samsung F-41; (090671) Муз. центр XD 55; (500304) Котел Е1/9; газовий фільтр з
байпасом; (500305) дизельний генератор ДС-400; (501573) Піч етажерна хлібопекарська; (501724)
Спеціальний дозвіл на користування надрами; (501416) Перехід 1200/1400 н/ж;
Окреме майно Немирівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»
ДП «Укрспирт»,
у складі:
код за ЄДРПОУ
(270027) Нежитлова будівля клубу (клуб); (270002) Нежитлова будівля клубу (магазин-склад) Вінницька обл., 37199618
(загал.п. 651,9 кв. м.);
Немирівський
р-н, м. Немирів, вул. Горького, 31А
(270001) Нежитлова будівля їдальні, кафе та кімнати для приїжджих; (270010) Нежитлова будівля, Вінницька обл.,
їдальні, кафе та кімнати для приїжджих (їдальня) (загал.п.; 1406, 9 кв. м.); (270009) Опалювальний Немирівський
пункт, Г (загал.п. 9,7 кв. м.)
р-н, м. Немирів, вул. Горького, 30
(270003) Магазин (загал.п. 36,7 кв.м.)
Вінницька обл.,
Немирівський
р-н, м. Немирів, вул. Горького, 105б
(270004) Будівля магазину (загал.п. 37,8 кв. м. )
Вінницька обл.,
Немирівський
р-н, м. Немирів, вул. Горького, 6в
(270011) Головний корпус заводу (загал.п. 4219, 0 кв. м.); (270018) Матерiальний склад (загал.п. Вінницька обл.,
248, 5 кв. м.); (270023) Гараж на 10 автомобiлiв (загал.п. 731, 5 кв. м.); (270013) Цех сушки після- Немирівський
спиртової барди (загал.п. 580, 3 кв. м.); (270088) Система зворотнього водозабезпечення, насосна р-н, м. Неми(загал.п. 130,3 кв. м.); (270014) Водонасосна станцiя (загал.п. 38,2 кв. м. ); (270016) Трансформа- рів, вул. Горьторна пiдстанцiя (загал.п. 77, 4 кв. м.);
кого, 28
(270019) Бардонасосна (загал.п. 25,0 кв. м.); (270024) Склад для метизiв (загал.п. 593,7 кв. м.);
(270021) Дрiжджобродильне та брагоректифiкацiйне вiддiлення (загал.п. 2553,9 кв. м); (270031) Чан
для прийому мазуту (загал.п. 120,7 кв. м.); (270015) Насосна станцiя прийому мазуту (загал.п. 20,5
кв. м.); (270020) Бардороздаточна (загал.п. 31,4 кв. м.); (270067) Ємкiсть на1000 куб. м.; (270071)
Ємкiсть на 1200 куб.м.; (270046) Витратний мазутний чан (загал.п. 3,1 кв.м.); (270040) Артсвердловина № 2 (загал.п. 62 пог.м.); (270068) Артсвердловина № 1 (загал.п. 9,5 кв. м.); (270054) Силос
металiчний (загал.п. 27,3 кв.м.); (270055) Силос металiчний (загал.п. 27,3 кв. м.);
(270028) Чан для сировини; (270069) Артсвердловина № 3 (загал.п. 82 пог. м); (272739) ГРП; (270025)
Механiчна майстерня (загал.п. 485,0 кв. м.); (270022) Склад кислоти (загал.п. 119,7 кв. м.); (270017)
Прохiдна (загал.п. 167,9 кв. м.); (270030) Чан для зберiгання мазуту (загал.п. 6,0 кв. м.); (270042)
Труба димова 40 п. м. (загал.п. 40 пог. м); (270034) Ємкiсть; (270037) Асфальтобетонне покриття
територiї заводу; (270044) Огорожа, № 1-5; (270326) Передаточний чан ємністю 160 куб. м;;
(270005) Котельня 19, прибудова 19а (загал.п. 173,8 кв. м);
Вінницька
обл., Немирівський р-н,
м. Немирів,
вул. Соборна
(Леніна), 218
(270006) Вагова (загал.п. 16,4 кв. м.); (270007) Спиртобаза (загал.п. 125,3 кв. м.); (270008) Зерносклад (загал.п. 883,4 кв. м.); (270032) Чан для зберiгання мазуту; (270033) Чан для прийому мазуту; (270632) Ємкiсть для кислоти; (270035) Ємкiсть для зберiгання цементу; (270036) Естакада для
обслуговування з/д цистерн; (270039) Криниця; (270045) Огорожа навколо експедицiї (загал.п. 183
пог. м); (270047) Ємкiсть для зберiгання спирту; (270048) Ємкiсть для зберiгання спирту; (270056)
Протипожежний резервуар для води; (270059) Силос металевий; (270060) Силос металевий; (270061)
Силос металевий; (270062) Силос металевий; (270064) Ємкiсть для формалiну; (270065) Ємкiсть для
формалiну; (270066) Збiрник зерна; (270038) Пiдїзднi площадки до зерноскладу; (270043) Труба димова (загал.п. 27 пог. м.); (270029) Чан для зберiгання мазуту; (270026) Прохідна (загал.п. 23,80 кв. м.);
(270041) Бардополевiдстiйники; (270049) Цистерна для спирту 1; (270050) Цистерна для спирту 2; Вінницька
(270051) Цистерна для спирту 3; (270052) Цистерна для спирту 4; (270053) Цистерна для ЕАФ 5; обл., Немирів(270290) Ємкiсть; (270291) Ємкiсть; (270057) Чан для сивушного масла; (270058) Чан для сивушно- ський р-н, с/
го масла; (270063) Спиртоцистерна; (270072) Бункер для розвантажування зерна; (270073) Пункт рада Медвемокрого помолу; (270074) Водонапiрна башня «Рожновського»; (270075) Артезiанська свердловина жанська
4; (270076) Ємкість для зберігання зерна, 200 т; (270077) Стоянка для автомобiлiв; (270078) Навiс
для обслуговування ставу; (270079) Трубопровiд ЕАФ станція; (270080) Електромережа повiтряна;
(270081) Трубопровiд ХВО; (270082) Водогiн УКГ1-градирня; (270083) Бардопровiд напорний;
(270084) Мережi водопостачання i СО2 НА; (270085) Суслова комунiкацiя НА; (270086) Паропровiд
НА; (270087) Спиртоводи зовнiшньоцеховi НА; (270089) Трубопровiд опалення; (270090)
Бардопровiд напорний; (270091) Комунiкацiї водонасосної станцiї; (270092) Комунiкацiї зовнiшнi
та пiдземнi; (270093) АПС та оповіщення; (270094) Телефонна та комп’ютерна мережа; (270095)
Електромережа повiтряна 10 кв; (270096) Водогiн свердловина 4; (270097) Об’єкт газового господарства; (270098) Трубопровiд мазутний; (500473) Водогін Петровського-Горького; (270099)
Причiп бортовий ГКБ-819 020-52; (270100) Причiп тракторний 02-62; (270101) Трактор ЮМЗ-6;
(270102) Трактор Т-16 73-66; (270103) Трактор МТЗ-80; (270104) Пiдйомник П-150; (270105)
Пiдйомник ПА-2; (270106) Мойка високого тиску STIHL; (270107) Компресор СБ/4С-200.
АВ510; (270108) Конденсатор F-10; (270109) Конденсатор F-10; (270110) Конденсатор F-10;
(270111) Ректифiкацiйна колона, 0 ф1200; (270112) Конденсатор F-5; (270113) Конденсатор F-5; (270114) Конденсатор F-10; (270115) Кипятильник F-74; (270116) Кипятильник F-50;
(270117) Колонка декарбонізації; (270118) Конденсатор F-10; (270119) Дефлегматор F-40; (270120)
Дефлегматор F-40; (270121) Дефлегматор F-25; (270122) Ємкiсть барди; (270123) Вакуумопреривач;
(270124) Вакуумопреривач; (270125) Вакуумопреривач; (270126) Вакуумопреривач; (270127) Конденсатна ємкiсть; (270128) Насос IНG 65-200; (270129) Контрольний снаряд ВКА-2; (270130) Контрольний снаряд ВКА-2; (270131) Контрольний снаряд КС-70; (270132) Розгiнна колона ф 1200; (270133)
Комунiкацiї БРУ1; (270134) Збiрник спиртоводної рiдини; (270135) Дефлегматор РК 2; (270136) Виносний кип»ятильник; (270137) Конденсатор ловушка Ф 10 м.кв.; (270138) Вакум-прериватєли;
(270139) Вакум-прериватєли; (270140) Вакум-прериватєли; (270141) Вакум- прериватєли; (270142)
Вакум-прериватєли; (270143) Вакум-прериватєли; (270144) Вакум-прериватєли; (270145) Вакумпрериватєли; (270146) Конденсатор рект.кол. N 1 Ф 20 м. кв.; (270147) Дефлегматор водний БК;
(270148) Конденсатор епюр. кол. Ф 10 м. кв.; (270149) Колона ректифiкацiйна, 2 Ф -1000; (270150)
Збiрник сивушного масла; (270151) Декантатор Ф-600; (270152) Декантатор розгiнної колони;
(270153) Дефлегматор епюрацiйної колони Ф-65 м. кв.; (270154) Сепаратор бражки; (270155)
Конденсатор ректколони N 2 Ф 8 м. кв; (270156) Пластинчатий теплообмiнник Т-20-MFG 35 пл
кипятильник РК2; (270157) Пластинчатий теплообмiнник Т20-MFG 63 пл кпятильник ЕК; (270158)
Чанок для слабоградусного спирту; (270159) Холодильник сивушного масла РК2; (270160) Холодильник сивушного масла РК1; (270161) Збiрник епюрату; (270162) Ємкiсть змягченої води
для гiдроселекцiї; (270163) Чан для гарячої води; (270164) Кип»ятильник епюрколони виносний;
(270165) Таль електрична 5 тн. Н-32 м; (270166) Дефлегматор РК 1; (270167) Дефлегматор
декарбонiзацiї; (270168) Ловушка конденсатора БК; (270169) Вентилятор ВЦ 14-46 N 3,15*1500;
(270170) Вентилятор ВЦ 14-46 N 3,15*1500; (270171) Чан для гарячої води; (270172) Чанок для лютера; (270173) Чан водонапорний; (270174) Холодильник рект. кол. N 1; (270175) Холодильник рект.
кол. N 2; (270176) Холодильник ЕАФ; (270177) Ежектор; (270178) Чан артезiанської води; (270179)
Конденсатор дефлегматора декарбонiзацiї; (270180) Випарювальна камера; (270181) Насос IНG 65200; (270182) Бардорегулятор; (270183) Насос вакуумний 220 РВО; (270184) Дефлегматор ф 10 м.
ВСЗ; (270185) Теплообмiнник спiральн. KLSO.6-60-750-10/10; (270186) Насос 32 СDLF 4-50;
(270187) Теплообмiнник В 10 ТНх30/1Р; (270188) Насос 32 СDLF 4-50; (270189) Насос 32 СDLF 4-50;
(270190) Насос 50 СDLF 16-30; (270191) Насос 50 СDLF 16-30; (270192) Дефлегматор F=63 кв. м;
(270193) Конденсатор F=20 кв. м; (270194) Спиртоловушка F=20 кв. м.; (270195) Епюрацiйна колона
Ф 1500 (52 тар); (270196) Пластинчатий теплообмiнник М-15-MFM 51 пластина, кип ККО; (270197)
Збiрник погонiв; (270198) Збiрник кубових залишкiв; (270199) Чан слабоградусної рiдини розг. колони;
(270200) Конденсатор розг. колони; (270201) Насос CRN 15-03 А-FGJ-G-E-HQQE; (270202) Насос CRI
5-13 F-HUBE; (270203) Метанольна колона ф 560; (270204) Кип’ятильник F=10 м2 розгiнної колони;
(270205) Вакуумопреривач; (270206) Холодильник сивушного спирту; (270207) Холодильник сивушного спирту; (270208) Сепаратор бражки; (270209) Чан кубових погонiв розгiнної колони низ; (270210)
Холодильник промiжних ЕАФ; (270211) Холодильник промiжних ЕАФ; (270212) Декантер розгiнної
колони; (270213) Декантатор сивушного масла; (270214) Сивухопромивач; (270215) Диспечерський
пункт КВП; (270216) Розгiнна колона ф800; (270217) Ректифiкацiйна колона 1 ф1600; (270218)
Бражна колона ф1600; (270219) Лютерний теплообмiнник; (270220) Конденсатор розгiнної колони;
(270221) Дефлегматор розгiнної колони; (270222) Ловушка бражного конденсатора; (270223) Насос
CRN 15-05; (270224) Конденсатор L 2530, ф-500, F-20; (270225) Конденсатор L-2020, ф-500, F-20;
(270226) Насос CDLF -16-50 Ех; (270227) Холодильник сивушного масла; (270228) Комунiкацiї БРУ2;
(270229) Метанольна колона; (270230) Конденсатна ємкiсть; (270231) Насос IRG 100-160; (270232)
Конденсатор 3,0 м. кв.; (270233) Випаровувач F-150 м. кв.; (270234) Контрольний снаряд ВКА-2;
(270235) Контрольний снаряд ВКА-2; (270236) Насос CDLF 8-50; (270237) Насос CDLF 8-50; (270238)
Насос ЦГ 12,5/50; (270239) Царга епюрколони діам. 1400; (270240) Чан слабоградусної рiдини верх;
(270241) Теплообмiнник ТS-20MFM; (270242) Чан слабоградусної рiдини; (270243) Чан артезiанської
води; (270244) Пiноловушка; (270245) Збiрник лютерної води; (270246) Бардорегулятор; (270247)
Випаровувач F-150 м. кв.; (270248) Пароiнжектор; (270249) Сивухопромивач; (270250) Чан гарячої
води; (270251) Конденсатний чанок верх; (270252) Напiрний чан технiчної води; (270253) Таль електрична; (270254) Ловушка конденсатора епюр. кол. Ф 10 м. кв.; (270255) Дефлегматор розг. кол;
(270256) Декантор н/ж; (270257) Ємкiсть артезiанської води; (270258) Насос CRI 1-6 АЕ-FGJ-I-E-HUBE;
(270259) Конденсатор; (270260) Конденсатор; (270261) Кондесатор; (270262) Насос CRI 1-6 АЕ-FGJI-E-HUBE; (270263) Конденсатор бражний; (270264) Конденсатор сепаратора БК; (270265) Пiдiгрiвач
бражки; (270266) Пiдiгрiвач бражки; (270267) Насос АХ50-32-200 К; (270268) Вакум-прериватєль;
(270269) Вакум-прериватєль; (270270) Вакум-прериватєль; (270271) Вакум-прериватєль;
(270272) Вакум-прериватєль; (270273) Вакум-прериватєль; (270274) Вакум-прериватєль; (270275)
Вакум-прериватєль; (270276) Вакум-прериватєль; (270277) Вакум-прериватєль; (270278) Контрольний снаряд КС-70; (270279) Збiрник епюрату; (270280) Збiрник конденсату низ; (270281) Гiдрозатвор
РК2; (270282) Гiдрозатвор РК1; (270283) Гiдрозатвор БК; (270284) Чан слабоградусної рiдини; (270285)
Насос СМ 100-65-250/4; (270286) Насос СМ 100-65-250/4; (270287) Компресор; (270288) Насос ЦНС
38/220; (270289) Насос НБ-50; (270292) Насос 3М 50-200/15; (270293) Теплообмiнник; (270294)
Дефлегматор; (270295) Теплообмiнник; (270296) Насос CRN 15-03 F 2GEEx; (270297) Насос АХ50-32160 К-СД; (270298) Ємкiсть СIП; (270299) Ємкiсть СIП; (270300) Е/м розходомiр «Взлет Эр-У»ЄРСВ510л/80; (270301) Бродильний чан; (270302) Бродильний чан; (270303) Бродильний чан; (270304)
Бродильний чан; (270305) Бродильний чан; (270306) Бродильний чан; (270307) Щит автоматики;
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(270308) Теплообмiнник спiральн. KLSO.6-50-750-10/10; (270309) Насос ЗМ 50-160/7,5; (270310)
Насос ЗМ 50-160/7,5; (270311) Насос ЗМ 50-160/7,5; (270312) Насос ЗМ 50-160/7,5; (270313)
Комунiкацiї бродильного вiддiлення; (270314) Спиртоловушка; (270315) Насос ЦЄНН БТВО 150/20;
(270316) Бродильний чан; (270317) Бродильний чан; (270318) Бродильний чан; (270319) Бродильний чан; (270320) Бродильний чан; (270321) Бродильний чан; (270322) Бродильний чан;
(270323) Бродильний чан; (270324) Бродильний чан; (270325) Бродильний чан; (270327) Насос
Х50-32-250 К; (270329) Спиртоловушка; (270330) Насос 3М 65-200/15; (270331) Вентилятор ВЦ4-75; (270332) Вентилятор ВО-06-300 N4 МТ5684; (270333) Вентилятор ВЦ 4-75 N5 1,5/1500;
(270334) Вентилятор ВО-300 N4 0,75/3000; (270335) Вентилятор ВО-06-300 N4 0,12/1500;
(270337) Вентилятор ВО-06-300 N4 0,12/1500; (270338) Насос вакуумний ВВН; (270339) Е/м
розходомiр «Взлет Эр-У»ЄРСВ-510л/100; (270340) Насос ЗМ 40-200/7,5; (270341) Ємкiсть спиртоводної рiдини; (270342) Таль електрична; (270343) Насос АХ 40-25-160; (270344) Комунiкацiї
дрiждже-бродильного вiддiлення, БРУ2; (270345) Насос ЗМ 40-200/5,5; (270346) Насос ЗМ
40-200/5,5; (270347) Насос ЗМ 65-200/15; (270348) Насос ЗМ 65-200/15; (270349) Спиртоловушка; (270350) Припливно-витяжна вентиляцiя; (270351) Комунiкацiї хiмводоочистки;
(270352) Насос IRG 80-200; (270353) Насос IНG 80-200; (270354) Норiя НЦГ-20х2; (270355)
Норiя 1-20/20; (270356) Норiя; (270357) Циклон ББЦ-500; (270358) Норiя Н-1х210 30 м.;
(270359) Естакада, Ц, Ц1 (Авторозвантажувач ГУАР 150); (270360) Зерновий сепаратор ЛУЧ ЗСО100; (270361) Норiя Н1-50; (270362) Приймальний бункер для зерна (силоса); (270363) Шнек;
(270364) Насос Д-320; (270367) Культиватор; (270368) Плуг; (270369) Плуг ПЛН; (270374) Оцукрювач; (270375) Е/м розходомiр «Взлет Эр-У» ф 100; (270376) Теплообмiнник; (270377) Теплообмiнник
спiральн. KLSO.6-60-750-10/10; (270378) Теплообмiнник; (270379) Теплообмiнник; (270380) Насос
IНG 65-200; (270381) Теплообмiнник; (270383) Спиртоловушка; (270384) Мiрник сiрчаної кислоти;
(270385) Насос DWOHS 400; (270386) Насос DWOHS 400; (270387) Насос DWOHS 400; (270388) Насос DWO 200 м; (270389) Таль електрична; (270390) Насос 3М 40-125/2,2; (270391) Насос 3М 40125/2,2; (270394) Випрямич ВД -306 М1; (270395) Зварювальний апарат ТIG-180 P; (270396) Насос
АСВН-80; (270397) Чан зливний; (270398) Чан зливний; (270399) Насос АСВН-80; (270400) Збiрник
сивушного масла; (270401) Чан для головної фракцiї; (270402) Чан для промивки сивушного масла;
(270403) Чан для промивки сивушного масла; (270404) Чанок прийомний; (270405) Чанок для переводу спирту; (270406) Насос сивушного масла; (270407) Чанок для переводу спирту; (270408)
Вентилятор ВО 0,75+1500; (270409) Чанок для переводу спирту; (270410) Промивна ємкiсть сивушного масла; (270411) Ємкiсть для ЕАФ; (270412) Насос ВС-80; (270413) Насос АХ-50-32-160;
(270414) Насос ВС-80; (270415) Насос ВС-80; (270416) Збiрник сивушного масла; (270417) Промивна
ємкiсть сивушного масла; (270418) Промивна ємкiсть сивушного масла; (270421) Бетонозмiшувач;
(270422) Бетонозмiшувач; (270423) Ємкiсть для цементу; (270424) Ресiвер; (270425) Насос IRG
100-200 оборотна вода ХВО; (270426) Насос IRG 100-200 оборотна вода ХВО; (270427) Насос IRG
80-200; (270428) Магнiтний активатор природ газу МАГ-200; (270429) Магнiтний активатор природ
газу МАГ-200; (270430) Пiдiгрiвач повiтря; (270431) Насос WILO MVI 3212; (270432) Калорифер КВБ11 паровий; (270433) Калорифер КВБ-11 водяний; (270434) Калорифер КВБ-11 водяний; (270435)
Калорифер КВБ-11 водяний; (270436) Насос конденсатний КА-10-32-125; (270437) Теплообмiнник
охолодження деаератра; (270438) Теплообмiнник пластинчатий BRBO 8-120 м2; (270439) Насос WILO MVI 3212-3/25/Е/3-400-50-2; (270440) Насос IRG 50-125; (270441) Насос IRG 80-200;
(270442) Насос CRN 15-03; (270443) Насос 3М 40-200/5,5-А; (270444) Насос 3М 40-200/5,5-А;
(270445) Магнiтний резонатор МГДР ПМЦ Д 100; (270446) Вентилятор ВР-100; (270447) Вентилятор ВР-100; (270448) Конденсатозбiрник (клуб); (270449) Насос К 8/18 дв. 2,2 (клуб); (270450)
Насос ЗМ 40-200/5,5; (270451) Паровий насос ПДВ 25/20; (270452) Конденсатор спиртоловушка;
(270453) Випрямiтель зварювальний; (270454) Насос; (270456) Насос Ш-40/4; (270457) Насос Ш-40/4;
(270458) Насос Н 20/30; (270459) Насос Н 20/30; (270460) Насос Calpeda NR 50СЕ/2; (270461)
Насос Calpeda NR 50СЕ/2; (270462) Мiрник для спирту; (270463) Мiрник для спирту; (270464)
Мiрник для спирту; (270465) Мiрник для спирту; (270466) Мiрник для спирту; (270467) Мiрник для
спирту; (270468) Мiрник для спирту; (270469) Мiрник для спирту; (270470) Мiрник для спирту;
(270471) Захиснi ролети; (270472) Комунiкацiї мазутнi; (270473) Ємкiсть; (270474) Насос НШ-40;
(270475) Насос НШ-40/6; (270476) Насос НШ-40/6; (270477) Насос НШ-40; (270478) Насос НШ25; (270479) Насос НШ-25; (270480) Емаль ємкiсть; (270481) Емаль ємкiсть; (270482) Бардорегулятор; (270483) Сепаратор бражки ф-700; (270485) Е/м розходомiр «Взлет Єр-У»; (270490) Насос
IHG 80-200; (270491) Насос IHG 65-200; (270492) Насос Grundfos NB 50/315/321; (270493) Насос
IНG 100/100; (270495) Насос НБ-50; (270505) Агрегат насосний 1ГЦ 12,5/50 К-4-2; (270507) Насос
РПА; (270508) Лебiдка електрична; (270509) Подрiбнювач МГД-36; (270510) Насос IНG 100-100;
(270511) Насос РПА; (270512) Насос IRG 80-200; (270513) Полуавтомат ПДГ-101-12; (270514) Верстат
токарно-гвинторiзний; (270516) Верстат точильний; (270517) Випрямич ВД – 306 М1; (270519) Станок
довбальний 7А420; (270520) Пила механiчна 8Б72 б\в; (270521) Станок фрезерний унiверсальний
FNK25; (270522) Машина листогибна трьохвалкова; (270523) Iнвертор ZX7-ST-200; (270524) Випрямич ВД – 306; (270525) Механiзм тяговий монтажний МТМ 3,2; (270526) Токарний верстат; (270527)
Точило напольне 3К634; (270528) Випрямич ВД – 306 С1; (270529) Iнвертор ZX7-315; (270531) Випрямич ВД – 250; (270533) Вентилятор; (270534) Станок токарний; (270535) Станок сверлильний;
(270536) Верстат сверлильний; (270537) Мотопомпа; (270540) Дробарка АIДМ2Р; (270541)
Зерновий бункер м/п; (270542) Чан прийому зерна м/п; (270543) Чанок замiсу м/п; (270544)
Норiя НЛК ф; (270545) Мотор-редуктор ЗМПМ63-45-320; (270546) Дробiлка АИДМ 2-Р-75;
(270547) Вентилятор ВСД-6,3; (270548) Циклон; (270551) Стерелiзатор; (270552) Барометричний конденсатор; (270554) Циклон ЦОЛ-45; (270555) Циклон ЦОЛ-45; (270556) Бункер зерновий;
(270557) Е/м розходомiр «Взлет Эр-У» 020/80; (270558) Е/м розходомiр «Взлет Эр-У» 020/80;
(270559) Е/м розходомiр «Взлет Эр-У»; (270560) Е/м розходомiр «Взлет Эр-У»; (270561) Дробарка
АIДМ2Р; (270562) Пристрiй для подавання зерна; (270563) Пристрiй для подавання зерна; (270564)
Циклон ЦОЛ-9; (270565) Насос IНG 65-200; (270566) Спiральний теплообмiнник F = 45 м. кв.;
(270567) Насос IНG 65-200; (270568) Насос DME 19,6; (270569) Насос DME19-6; (270570) Насос
IRG 100-200; (270571) Комунiкацiї вузла ГФОС; (270572) Конденсатор Ф10 м. ВСЗ; (270573) Насос
РПА; (270574) Насос РПА; (270575) Редуктор ЗМП-50-71-4,0; (270576) Електротельфер 2 ТЛНСМ;
(270577) Бункер для муки; (270578) Дробарка А1-ДМ2Р-55М; (270579) Ємкiсть для води;
(270580) Комунiкацiї розмольного вiддiлення; (270581) Ультразвуковий рiвнемiр 7МL1201-1FF00;
(270582) Ємкiсть фiльтрата барди; (270583) Чанок замiсу; (270584) Щит КВП; (270586) Вентилятор ВЦ 14-46 N 3,15*1500; (270587) Апарат гiдроферментативної обробки сировини; (270588)
Апарат гiдроферментативної обробки сировини; (270589) Апарат гiдроферментативної обробки сировини; (270590) Насос НБ-50; (270591) Апарат гiдроферментативної оброки сировини;
(270592) Щит автоматики; (270593) Щит автоматики; (270594) Чанок замiсу; (270595) Щит автоматики;
(270596) Апарат гiдроферментативної обробки сировини; (270597) Дозуючий насос DDC 15-4 ARPP/E/C-F-3; (270598) Апарат гiдроферментативної обробки сировини; (270599) Насос НБ-50; (270601)
Вентилятор ВО 0,37+1500; (270602) Регулятор розходу зерна РРЗ; (270603) Регулятор розходу зерна РРЗ; (270604) Регулятор розходу зерна РРЗ; (270605) Дробарка А1ДМ2Р; (270606) Вентилятор
ВЦ 14,46N4; (270607) Бункер зерновий; (270609) Дробарка А1-ДМ2Р-75; (270610) Насос-дозатор;
(270611) Вентилятор ВЦ 14-46 N 3,15*1500; (270613) Дробарка АI-ДМ2Р-55; (270614) Емкiсть для
води; (270615) Насос НБ-50; (270616) Насос-дозатор DME19-6; (270617) Насос-дозатор DME19-6;
(270618) Мотор редуктор МПО2М-15ВК; (270619) Дробарка АI-ДМ2Р-55; (270620) Насос WILO MVI
5208; (270621) Насос АХ50-32-160 К-СД; (270622) Насос Х20/18Е; (270623) Насос Х50-32-250 К;
(270624) Насос ЄЦВ 6-6,3-85; (270627) Насос ЕЦВ 5-4-125; (270628) Насос ЕЦВ 5-4-125; (270629)
Насос ЕЦВ 5-4-125; (270636) Вентилятор ВО 0,75+1500; (270637) Насос ВС-80; (270638) Вентилятор
ВО0,75+1500; (270639) Вентилятор ВО 0,75+1500; (270640) Вентилятор ВО 0,75+1500; (270641)
Мiрник для спирту гiдролiз; (270642) Мiрник для спирту гiдролiз; (270643) Вентилятор ВО 0,75+1500;
(270644) Насос спиртовий; (270645) Насос КАЗ 6/30; (270646) Насос ВС-80; (270647) Катодна станцiя;
(270648) Розвантажувач автомобiльний; (270649) Мiрник для спирту; (270650) Мiрник для спирту;
(270651) Мiрник для спирту; (270652) Насос ВС-80; (270653) Насос ВС-80; (270654) Мiрник спиртовий; (270655) Мiрник спиртовий; (270656) Мiрник технічний; (270657) Трансформатор зварювальний; (270658) Погрузчик КШП-6; (270659) Конвеєр ТБ; (270660) Конвеєр ТБ; (270661) Конвеєр ТБ;
(270662) Норiя ЦГ-70; (270663) Мiрник 75 дал; (270664) Погрузчик КШП-6; (270665) Мiрник спиртовий; (270666) Норiя НЦ-50/15; (270667) Бункер для прийому зерна; (270668) Норiя НЦГ 100/30;
(270669) Транспортер ТМ-62; (270670) Розвантажувальний вiзок; (270672) Вентилятор ВО 06-300-5,
зливне; (270674) Норiя НЛК 100; (270675) Автомобiлерозгружчик У-15-УРАГ-У; (270676) Насос ВС-80;
(270677) Редуктор ЗМП-40-140-260; (270678) Насос ЄЦВ 5-5-40; (270679) Погрузчик КШП-6;
(270680) Насос Д-320; (270681) Градирня; (270682) Градирня; (270683) Градирня БВГ-600 з системою управлiння та контролю; (270684) Насос Д 320/50; (270685) Градирня малогабаритна вентиляторна ГМВ-100Н; (270686) Градирня малогабаритна вентиляторна ГМВ-100Н; (270687) Ємкiсть
для води; (270688) Ємкiсть для води; (270689) Ємкiсть ХВО; (270690) Насос IRG 200-315, град 2;
(270691) Насос IRG 200-315, град2; (270692) Градирня БВГ-600 «МАКСI»М-1, N-2; (270693) Ємкiсть
для води, градiрня 2; (270694) Ємкiсть для води, градiрня 2; (270695) Насос IRG 200-250; (270696)
Насос IRG 200-250; (270697) Насос WILO МНI202ЕМ; (270698) Припливно-витяжна вентиляцiя;
(270699) Електросковорода СЕСМ-02-01; (270700) Лар морозильний; (270701) Лар морозильний;
(270702) Вентилятор ВЦ14,46 N4; (270703) Шафа холодильна; (270704) Котел харчоварочний КПЕ160; (270705) Шафа жарочна ШЖЕ; (270706) Верстат деревообробний; (270707) Станок фрезерношлiфувальний; (270708) Верстат деревообробний; (270709) Станок деревообробний; (270710)
Вагончик будiвельний; (270711) Вентилятор ВО 0,75; (270713) Комунiкацiї (монтаж обладнання);
(270715) Насос EBARA DWO 400; (270716) Насос EBARA DWO 400; (270718) Насос EBARA DWO
400; (270719) Насос EBARA DWO 400; (270720) Калорифер КСКЗ-11; (270721) Калорифер КСКЗ11; (270722) Калорифер КСКЗ-11; (270723) Калорифер КСКЗ-11; (270724) Калорифер КСКЗ-11;
(270725) Калорифер КСКЗ-11; (270726) Калорифер КСКЗ-11; (270727) Калорифер КСКЗ-11; (270730)
Диспечерський пункт; (270731) Газосигналiзатор ДОЗОР-С-2-СО2-896; (270732) Газосигналiзатор
ДОЗОР-С-5-17-8156; (270733) Газосигналiзатор ДОЗОР-С-5-17-8156; (270734) Конденсатортеплообмiнник; (270735) Щит ВРУ-630А, градирня -2; (270736) Розподiльчий пункт РП-11; (270737)
Трансформатор силовий ТМ-10; (270738) Щит КТП; (270739) Електрошафа РТСШП 422; (270740)
Розподiльчий пункт С 9511; (270741) Низьковольтний комплектний пристрiй 0,4 Кв Щ3; (270742)
Щит висвiтлення ЩО4; (270743) Пристрiй плавного пуску; (270744) Розподiльчий щит на12 каналiв;
(270745) Сборка ПР-11-3078; (270746) Електрощит; (270747) Електрощит; (270748) Вентилятор
ВД(наждак); (270749) Розподiльчий пункт РП-11; (270750) Електрощит; (270751) Пiдiгрiвач мазуту
ПМ-25/6; (270752) Пiдiгрiвач мазуту ПМ-25/6; (270753) Елетрощит; (270754) Котел Vailand 99 kBt;
(270756) Електрошафа РТСШП 422; (270757) Електрошафа СПЛ 63; (270758) Монтаж котла Vitomax
200 HS; (270759) Димосос ДН 12,5-1000; (270760) Димосос ДН 12-1000; (270761) Перетворювач
струму 17520; (270766) Перетворювач частоти 18,5 кВт; (270767) Перетворювач частоти 7,5 кВт;
(270772) Розподiльчий пристрiй РУ-0,4 кВ; (270773) Трансформаторна пiдстанцiя КТП-630; (270774)
Високовольтна комiрка RM 6 RE DIDI; (270775) Високовольтна комiрка RM 6 DEI; (270776) Високовольтна комiрка RM 6 DE D; (270777) Високовольтна комiрка RM 6 DE D; (270778) Електричний щит
Т1 630 кВА; (270779) Електричний щит Т3 400 кВА; (270780) Електричний щит Т2 630 кВА; (270781)
Конденсаторна установка з автоматичним регулюванням; (270782) Конденсаторна установка з
автоматичним регулюванням; (270783) Трансформаторна пiдстанцiя КТП-630; (270784) Силовий
трансформатор ТМ-400-10/04; (270785) Пункт ПР-24-7210; (270786) Щиток ПР 11; (270787) Шафа
ПР 3116; (270788) Низьковольтний комплектний пристрiй 0,4 Кв Щ6; (270789) Конденсаторна установка; (270790) Силова сборка; (270791) Електрошафа; (270792) Електрошафа силова; (270793)
Електрошафа РПССХ 7; (270794) Фiльтр ФИПа-1 0-0,6-Na; (270795) Фiльтр ФИПа-1 0-0,6-Na;
(270796) Фiльтр ФИПа-1 0-0,6-Na; (270797) Фiльтр ФИПа-1 0-0,6-Na; (270798) Фiльтр ФИПа-1
0-0,6-Na; (270799) Фiльтр ФИПа-1 0-0,6-Na; (270800) Солерозчинник С-0,4-0,7; (270801) Солерозчинювач; (270802) Фiльтр ХВО N-катiонiтовий, ф-1000; (270803) Фiльтр ХВО N-катiонiтовий,
ф-1500; (270804) Фiльтр ХВО механiчний, ф-1500; (270805) Низьковольтний комплектний пристрiй
0,4 Кв Щ5; (270806) Силова сборка; (270807) Електрошафа ПР 24-2; (270808) Електрошафа ПР 24-2;
(270809) Щит висвiтлення ЩО2; (270810) Пункт ПР-24-7210; (270811) Вузол обліку електроенергії;
(270812) Сепаратор неперервної продувки Ду-800; (270813) Фiльтр ХВО N-катiонiтовий; (270814)
Фiльтр ХВО N-катiонiтовий; (270815) Фiльтр ХВО N-катiонiтовий; (270816) Паровий котел ДКВР 10/13;
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(270817) Паровий котел ДКВР 10/13; (270818) Солерозчинювач; (270819) Димосос Д12,5; (270820)
Економайзер ЄП 330; (270821) Економайзер ЄП 330; (270822) Конденсаторна установка; (270823)
Механiчний фiльтр; (270824) Деаераторна колона; (270825) Електрошафа РТСШП 422; (270826)
Електрошафа РТСШП-422; (270827) Чан конденсату; (270828) Щит висвiтлення ЩО1; (270829) Щит
висвiтлення ЩАО; (270830) Конденсаторна установка 120 кВар 2ККУ; (270831) Конденсаторна установка 120кВар 1ККУ; (270832) Низьковольтний комплектний пристрiй 0,4 Кв Щ1; (270834) Щит висвiтлення
ЩО3; (270835) Низьковольтний комплектний пристрiй 0,4 Кв Щ2; (270836) Низьковольтний комплектний пристрiй 0,4 Кв Щ4; (270837) Розподiльний щит 0,4 кВт; (270838) Електрощит БРУ 1; (270839)
Пункт ПР-24-7210; (270840) Комп’ютер Р8В75/G2030/4Gb/500Gb/DVD; (270841) ПК Intel Pentium IV
2260 mНz; (270842) ПК Intel Celeron D 430 1800 mHz; (270843) ПК Intel Celeron 1700 mHz; (270844)
ПК Intel Core Duo 2330 mHz; (270846) ПК Intel CoreDuo430 1630mHz; (270847) ПК Intel CoreDuo430
1630mHz; (270848) ПК Intel Celeron 2530 mHz; (270849) ПК Intel Pentium IV 2400 mHz; (270850) ПК
Intel Pentium IV 3200 mHz; (270851) ПК Intel Celeron 2000 mHz; (270852) Прiнтер HP LG 1300; (270853)
Прiнтер лазерний НР 1300; (270855) ПК Pentium 4 2400 mHz; (270856) Прiнтер лазерний НР 1200 каса;
(270857) ПК Intel Pentium 800 mHz; (270858) UPS 500; (270859) Модем Zyxel U-1496E; (270860)
Комп’ютер Home BRAIN (G4620/4Gb/1Tb/H110M/Win10Pro); (270861) Прiнтер Canon lvp 810; (270862)
ПК Intel Celeron 1200 mHz; (270863) ПК Intel Celeron 2400 mНz; (270866) ПК Intel Celeron 1700 mHz;
(270867) ПК Intel Celeron 2530 mHz; (270868) ПК Intel CoreDuo 1800 mHz; (270869) ПК Intel Celeron
2530 mHz; (270870) ПК порт IBM ThinkPadT43; (270871) Комп’ютер Home BRAIN (G4620/4Gb/1Tb/
H110M/Win10Pro); (270872) Прiнтер НР LJ 1300*; (270877) Комутатор 24-portV2 з конекторами;
(270878) Мiнi АТС SamsungDCS; (270879) ПК Intel Celeron 3060 mHz; (270880) ПК Intel Celeron
430 1800 mHz; (270881) ПК Intel Celeron 3060 mHz; (270883) ПК Intel Celeron 766 mHz; (270884)
Прiнтер струйний НР 930; (270885) ПК Intel Celeron 2530 mHZ; (270886) Прiнтер Canon lvp 800;
(270887) Сканер НР SCAN JET 3500С; (270888) UPS 500; (270892) Комп’ютер Home BRAIN
(G4500/4Gb/1Tb/H110M/Win10Pro); (270893) Комп’ютер Р8В75/G2030/4Gb/500Gb/DVD; (270895)
ПК Intel Сeleron 1800 mHz; (270896) Комутатор Securestack A2з конекторами; (270897) UPS RM
1500VA; (270904) Касовий термінал; (270905) Касовий термінал; (270906) Касовий термінал;
(270908) Принтер Сanon LBP-3010; (270909) ПК Рentium 4 1800 mHz; (270911) ПК Pentium 4
1800 mHz; (270912) ПК Intel Core Duo E5400 2,7 GHz; (270913) Комп’ютер BR P8Z68 (систблок);
(270914) Комп’ютер Home BRAIN (G4620/4Gb/1Tb/H110M/Win10Pro); (270915) UPS 500; (270916)
Прiнтер лазерний НР 1200; (270917) ПК Intel Celeron 2530 mHz; (270918) ПК порт. Fujisu-Simens
AMILO; (270919) ПК Intel Celeron 2800 mHz (безопл отрим); (270920) Комутатор 3 Com; (270924)
Сервер SYS-6026T-TRF; (270926) UPS 750 VA; (270927) Комутатор 48-portL2 з конекторами; (270928)
Сервер РIV 3,0GHz/1Gb2*80Gb; (270929) UPS 1000 VA; (270932) Прiнтер лазерний НР 1100; (270933)
ПК Intel Celeron 850 mHz; (270934) ДБЖ АРС RT 2000 VA; (270937) ДБЖ АРС 2000; (270938) Комутатор 24-port 10/100L2 з конекторами; (500632) ІКС-С651Т 80041936; (500635) ІКС-С651Т 80042337;
(500636) Індикатор ІКС-РКІ-2*20-RJ; (500637) Індикатор ІКС-РКІ-2*20-RJ; (500638) Електролічильник
Енергія 9; (500822) монітор 23,6» Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500868) Системний блок ІТ-Block G5400
Work; (500869) Монітор 23,6» Iiyama ProLite X2474HV-B1; (501208) Насос CNR 20-4 E; (501209) Насос
CNR 20-4 E; (501212) Апарат високого тиску Kercher HD 7/18; (501217) Холодильник спирту М6-FM;
(501218) Холодильник спирту М6-FM; (501219) Холодильник спирту 3М-FM; (501221) Контрольний снаряд КСУ; (501222) Насосний агрегат 1ГЦ 12,5/50; (501223) Насос ЦГ 12,5/50; (501224) Теплообмінник
пластинчастий Р-Р0092-4,23; (501225) Теплообмінник пластинчастий Р-Р0092-4,23; (501226) Насос
DWO/Е (3-ф); (501227) Насос DWO/Е (3-ф); (501228) Насос DWO/Е (3-ф); (501229) Насос IHG 65-200;
(501232) Насос IHG 80-200; (501233) Насос IHG 80-200; (501234) Насос IRG 100-100; (501235) Насос
IHG 200-315; (501236) Насос IHG 200-315; (501237) Насос IHG 200-315; (501239) Насос IHG 200-315;
(501240) Насос IRG 50-125; (501241) Насос вакуумний ВВН; (501242) Насос К290/18; (501244) Насос Х80-50-200; (501245) Насос Х 100/30; (501246) Насосний агрегат ПЕ 40; (501248) Насос 3М 32160/2,2; (501249) насос EBARA 3М 32-125/1,1; (501250) Насос 2ЦНО 50/70; (501251) Насос Х 100/30;
(501253) Насос ЕЦВ 5-4-125; (501256) Насос ЕЦВ 6-6,6-125; (501257) Вентилятор ВО
0,75+1500; (501258) Вентилятор ВО 0,75+1500; (501259) Насос ЕЦВ 6-6,6-125; (270940)
Автомобiль VOLKSVAGEN PASSAT B5 AI 7576 CM; (270941) Автомобiль УАЗ-3303 АВ 1549 АІ;
(270942) Автомобiль ИЖ 271790ВП; (270943) Автомобiль УАЗ-3909 АВ 2963 ВК; (270944)
Автомобiль Мазда 6 АВ 9191 АА; (270945) Газосигналiзатор ЩИТ-2-15; (270946) Вага автомобільна УВК-А18-СН80; (270948) Ваги автомобільні УВК-А8-СН-40; (270949) Ультразв.
витратомір-ліч. «Взлет МР» УРСВ-510; (270950) Лiчильник газу ультразвуковий Курс-01;
(270951) Лiчильник газу ультразвуковий Курс-01; (270952) Ваги електронні ВН-15-1D; (270955)
Газоаналiзатор EcoLine 4000; (270956) Лiчильник газовий; (270957) Лiчильник газовий; (270958) Вузол
облiку пару; (270959) Вага лабораторна електронна; (270964) Мiкроскоп BIOREX-3 з камерою CCD USB;
(270965) рН-метр Level 1; (270967) Фотокалориметр КФК-3; (270968) Рефрактометр лаборораторний
УРЛ-1; (270969) Мiкроскоп «Микмед-1»; (270970) Вага AXIS ANG 200С; (270971) рН-метр МР-511;
(270972) Шафа сушильнв FD 23; (270974) Дiлитель проб зерна ДСЗ-3; (270975) Дозатор автоматичний; (270976) Хроматограф «Кристал»; (270978) Колонка капiлярна FFAP; (270979) Вологомiр
зерна ЦВЗ-30; (270980) Електронна аналiтична вага СР 224 S; (270982) Сушильна шафа; (270983)
Сахариметр СУ-4; (270984) Вага DS 788 РМ-К15; (270985) Вага DS 788 РМ-К15; (270986) Вага
«Атлас АТ-15»; (270988) Алконт 01 Су; (270989) Анемометр; (270990) Вага бункерна «Норма-ТН»;
(270991) Вага автомобiльна РС-30ц13Н; (270992) Вологомiр Wille-55; (270996) Ваги електроннi ВН150; (270997) Вага електронна BTU-210; (270998) Вага-вологомiр ADGS50 «AXIS»; (270999) рН-метр
МР 511; (271000) Рефрактометр лабор. УРЛ-1; (271001) Стiл з бортом та полицею; (271002) Стiл
комп»ютерний; (271003) Стiл з бортом та полицею; (271004) Крiсло Гранд; (271005) Крiсло Гранд;
(271006) Крiсло Гранд; (271007) Пенал (каса); (271008) Шафа пiд прiнтер; (271009) Стiл 2-х тумбовий;
(271010) Стiл 2-х тумбовий; (271011) Стiл 2-х тумбовий; (271012) Стiл 2-х тумбовий; (271013) Стiл
2-х тумбовий; (271014) Стiл 2-х тумбовий; (271015) Стiл 2-х тумбовий; (271016) Стiл 2-х тумбовий;
(271017) Стiл (каса); (271018) Шафа книжна; (271019) Стiл однотумбовий (каса); (271020) Стiл
однотумбовий; (271021) Шафа для одягу; (271022) Стiл з тумбою; (271023) Шафа для документiв;
(271024) Стiл кутовий двотумбовий; (271025) Шафа для одягу з тумбою та полицями; (271026)
Крiсло Гранд; (271027) Стiл комп»ютерний; (271028) Шафа книжна; (271029) Стiл; (271030)
Стiл; (271031) Стiнка; (271032) Тумба 60211 R; (271033) Шафа 60229 R; (271034) Стiл 60215 R;
(271035) Стiл 60202 R; (271036) Стiл 60204 R; (271037) Шафа 60228 R; (271038) Шафа 60227 R;
(271039) Крiсло ДР 81; (271040) Стiл з тумбою; (271041) Тумба велика; (271042) Шафа книжна 3-х
секцiйна; (271043) Крiсло Гранд; (271044) Сейф; (271045) Стiл кутовий двотумбовий; (271046) Шафа
длядокументiв з вiтринами; (271047) Крiсло; (271048) Стiл офiсний; (271049) Шафа; (271050) Шафа;
(271051) Стiл; (271052) Тумба; (271053) Тумба; (271054) Шафа; (271055) Шафа; (271056) Шафа;
(271057) Крiсло; (271058) Стiл; (271059) Крiсло менеджер; (271060) Крiсло менеджер; (271061) Крiсло
менеджер; (271062) Стiл; (271063) Крiсло менеджер; (271064) Крiсло менеджер; (271065) Крiсло менеджер; (271066) Крiсло менеджер; (271067) Крiсло менеджер; (271068) Стiл корпусний з приставкою;
(271069) Тумба мобiльна подвiйна; (271070) Шафа в зборi; (271071) Крiсло Топаз; (271072) Крiсло
Топаз; (271073) Шафа для одягу; (271074) Крiсло Топаз конф; (271075) Крiсло Топаз; (271076)
Стiл комп»ютерний; (271077) Стiл комп»ютерний; (271078) Шафа для документiв; (271082) Стiл;
(271083) Стiл; (271084) Стiл корпусний з тумбою; (271085) Шафа в зборi; (271086) Тумба 25ТБ;
(271087) Шафа; (271088) Стiл з тумбою; (271089) Шафа в зборi (4 предмета); (271090) Стiл з приставною тумбою; (271091) Стiл однотумбовий; (271092) Крiсло Фараон; (271093) Шафа з стiклом;
(271094) Шафа гардеробна; (271095) Тумба мобiльна; (271096) Крiсло конференц; (271097) Крiсло
конференц; (271098) Крiсло конференц; (271099) Крiсло конференц; (271100) Крiсло конференц;
(271101) Робоче мiсце секретаря; (271102) Крiсло конференц; (271103) Пенал; (271104) Шафа
дiлова; (271105) Стiл в зборi; (271106) Шафа з полицею; (271107) Тумба з полицею; (271108)
Кухня; (271109) Стiл комп»ютерний; (271114) Стiл 2-х тумбовий; (271116) Шафа в зборi; (271117)
Тумба з полицею i замком; (271118) Шафа багатосекцiйна; (271119) Стiл; (271120) Шафа (кімн. 7);
(271121) Шафа (кімн. 6); (271122) Шафа (кімн. 5); (271123) Шафа (кімнт. 3); (271124) Шафа (кімн. 2);
(271125) Шафа (кімн. 1); (271126) Шафа (кімн. 9/10); (271127) Шафа (кімн. 9/10); (271128) Шафа
(кімн. 4); (271129) Лiжко з матрацом (кімн. 4); (271130) Лiжко з матрацом (кімн. 4); (271131) Шафа
(кімн. 8); (271132) Шафа (кімн. 11); (271133) Тумба 25ТБ (кімн. 11); (271134) Лiжко 2-спальне
з матрацом (кімн. 11); (271135) Тумба (кімн. 11); (271136) Тумба (кімн. 11); (271137) Стiл туалетний (кімн.11); (271138) Комод (кімн.11); (271139) Комод (кімн.11); (271140) Кухонний набiр
(кімн.11); (271141) Шафа купе (кімн.11); (271142) Шафа (роздягалка); (271143) Шафа (роздягалка);
(271144) Шафа (роздягалка); (271145) Шафа (роздягалка); (271146) Шафа (роздягалка); (271147)
Шафа (роздягалка); (271148) Лiжко двоспальне, М (кімн. № 9/10 ); (271149) Прихожа, М (кімн № 9/10);
(271150) Кухня, М (кімн.№ 9/10); (271151) Прихожа для 2-ного номеру.(кімн. № 9/10); (271152)
Лiжко з матрацом (кімн. № 11); (271153) Лiжко з матрацом (кімн. 11 ); (271154) Лiжко з матрацом
(кімн. 9/10); (271155) Лiжко з матрацом (кімн. 9/10); (271156) Лiжко з матрацом (кімн. 3); (271157)
Лiжко з матрацом (кімн. 2); (271158) Лiжко з матрацом (кімн. 1); (271159) Лiжко з матрацом (кімн. 1);
(271160) Лiжко з матрацом (кімнт. 8); (271161) Лiжко з матрацом (кімн. 7); (271162) Лiжко з матрацом
(кімн. 6); (271163) Лiжко з матрацом (кімн. 5); (271164) Стiл конференцiйний; (271165) Шафа- тумба дiлова; (271166) Диван «Домiно»; (271167) Стiл лабораторний; (271168) Шафа; (271169) Шафа;
(271170) Шафа; (271171) Шафа; (271172) Шафа; (271173) Шафа; (271174) Стiл канцелярський з
тумб.; (271175) Стiл канцелярський з тумб.; (271176) Стiл лабораторний з покриттям i тумб.;
(271177) Стiл лабораторний з покриттям i тумб.; (271178) Стiл лабораторний з покриттям i тумб.;
(271179) Стiл лабораторний з покриттям i тумб.; (271180) Шафа витяжна; (271181) Стiл лабораторний; (271182) Стiл лабораторний; (271183) Стiл лабораторний; (271184) Мийка одномiсна;
(271185) Шафа для посуду; (271186) Столик ваговий; (271187) Шафка навiсна; (271188) Шафка
навiсна; (271189) Шафка навiсна; (271190) Закiнчення острiвне; (271191) Закiнчення острiвне;
(271192) Титрувальна установка; (271193) Титрувальна установка; (271194) Тумба стацiонарна лабораторна; (271195) Тумба мобiльна; (271196) Тумба мобiльна; (271197) Надставка титрувальна;
(271198) Стенд мийочний; (271199) Контейнер N 3; (271200) Стiл лабораторний; (271201) Шафа для
одягу; (271202) Стiл однотумбовий; (271203) Шафа для посуду; (271204) Шафа для одягу; (271205)
Шафа для посуду; (271206) Стiл однотумбовий; (271207) Контейнер N 1; (271208) Контейнер N 1;
(271209) Мийка одномiсна; (271210) Стiл лабораторний для перегонки; (271211) Стiл лабораторний;
(271212) Шафа для документiв; (271213) Крiсло; (271214) Сейф офiс шафа; (271215) Шафа книжна;
(271216) Стiл 2-х тумбовий; (271217) Стiл однотумбовий; (271218) Шафа; (271219) Шафа в зборi;
(271220) Стiл; (271221) Стiл з тумбою; (271222) Стiл з тумбою; (271223) Стiл з тумбою; (271224)
Стiл з тумбою; (271225) Стiл з тумбою; (271227) Шафа для одягу; (271228) Шафа для одягу;
(271229) Стiл 2-х тумбовий; (271230) Стiл канцелярський; (271231) Стiл вугловий; (271234) Стелаж;
(271235) Стiл двотумбовий; (271236) Стiл двотумбовий; (271237) Шафа для одягу; (271238) Шафа
для одягу; (271239) Шафа для одягу; (271240) Шафа для одягу; (271241) Шафа для одягу; (271242)
Шафа для одягу; (271243) Шафа для одягу; (271244) Шафа для одягу; (271245) Шафа для одягу;
(271246) Шафа; (271247) Тумба 25ТБ; (271249) Стiл бенкетний; (271250) Стiл; (271251) Надстройка
сервiсна; (271252) Надстройка сервiсна; (271253) Стiл лабораторний; (271254) Стiл лабораторний;
(271255) Шафа для посуди; (271256) Стiл; (271257) Кондицiонер LG; (271258) Кондицiонер LG;
(271259) Кондицiонер LG; (271260) Комод; (271261) Шафа з полицями; (271262) Кушетка медична;
(271263) Шафа; (271264) Кондицiонер Samsung 09; (271265) Електроплита 4-х камфорна; (271266)
Табурет R1 NGOшт 12; (271267) Стiл 80х80; (271268) Стiл 155х90; (271269) Набiр меблiв для кухнi;
(271270) Холодильник Мiнськ; (271271) Мiкрохвильова пiч; (271272) Стiл Престиж; (271273) Стiл
Престиж; (271274) Стiл для обiду; (271275) Шафа стiкляна; (271276) Шафа стiкляна; (272681) Миюча машина HD 10/21; (272682) Реєстратор розрах. операцій Silex; (272686) Мiкрохвильова пiч;
(272687) Кондицiонер LG; (272688) Кондицiонер LG; (272689) Кондицiонер Hualing, каса; (272690)
Сейф металiчний; (272691) Сейф металiчний; (272692) Сейф офiс 2; (272693) Лiчильник банкнот
Speed 601M; (272694) Копiювальний апарат SHARP; (272695) Бензопила Stihl MS361; (272696) Кусторiз
Stihl FS450; (272697) Газонокосилка STIHL; (272698) Ящик для смiття; (272699) Драбина 7м; (272701)
Пушка електрична Cameron Т300; (272702) Пушка електрична Cameron Т300; (272703) Стремягка
Super Pro 12 ст. 2,85 м.; (272704) Кондицiонер LG; (272705) Кондицiонер LG; (272706) Ламiнатор;
(272707) Фотоапарат OLYMPUS C4000Z; (272708) Кондицiонер LG; (272709) Кондицiонер LG;
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(272710) Кондицiонер LG; (272711) Холодильник Мiнськ; (272712) Знищувач паперу; (272713)
Кондицiонер LG0960; (272714) Сейф; (272715) Шафа двохсекцiйна 770х600х520; (272716)
Кондицiонер Fuji RJW20H; (272717) Калiбратор ИКСУ-260L; (272719) Холодильник «Веко» (жiн.
розд.); (272720) Копiювальний апарат Canon; (272721) Сейф; (272723) Холодильник Bosh 36606;
(272724) Кавоварка «Grase Baby»; (272727) Аналiзатор розчиненого кисню; (272728) Сигналiзатораналiзатор переносний «Дозор-С-Пв»; (272729) Кондицiонер Samsyng SH12; (272730) Пилосос SE
3001 (роздягалка); (272731) Електроплита Fagor (кімн.11); (272732) Ел. плита з духовкою Sansung
BF62,C61, М (кімн. 9/10); (272733) Стiйка комутацiйна; (272734) Кондицiонер Fuji RSW20 (кімн. 11);
(272735) Кондицiонер MC 2DR/150502 (кімн. 9/10); (272736) Пральна машина Ардо (кімн.9/10);
(272737) Система кондицiювання Dekker; (272738) Стремянка 12 ст. 2,85 м.; (272740) Кондицiонер
Samsung; (272742) Кондицiонер Samsung; (272743) Кондицiонер Fujtsu ASG 18R; (272744) Кондицiонер
Fujtsu ASG 18R; (272746) Холодильник Ардо; (272747) Електроплита Аriston КВМ6004; (272748) Холодильник Стiнол 242 Q; (272749) Кондицiонер Samsung SH 09; (272750) Кондицiонер; (272751)
Шафа арочна з стiклом i полками; (272752) Вiтрина стiкляна; (272753) Вiтрина стiкляна; (272754)
Холодильник 233,6; (272755) Морозильний ящик 300 ДВР; (272756) Вiтрина холодильна GLOD w-1.2;
(272757) Кондицiонер Samsung SH 18; (272758) Лар морозильний; (272759) Стелаж RMС-100; (272760)
Стелаж RMС-100; (272761) Стелаж RM-50; (272762) Стелаж; (272763) Стелаж RM-100; (272764) Стелаж
RM-100; (272765) Прилавок вiтринна LUO 120/2; (272766) Прилавок LUP 120/2; (272767) Вiтрина холодильна; (272768) Кондицiонер Samsung SH 18; (272769) Драбина 4 м; (272770) Шафа односекцiйна;
(272771) Драбина 12 м; (272772) Вiзок палетний DF-30; (272773) Вiзок палетний DF-30; (272774)
Вiзок високопiд. ЕFS-10/30; (272775) Кран PDJ-10; (272776) Мотопомпа Хонда; (272777) Переносний вентиляцiйний комплекс «Джмiль-2500М»; (272778) Холодильник «Атлант МХМ-2808»; (272780)
Драбина 3-х сек. 7,35 м.; (272782) Драбина 3-х секцiйна 3*12; (272783) Кондицiонер Samsung SH
18; (272784) Система кондицiювання Dekker; (272786) Електроводонагрiвач; (272787) Пiдсилювач
трансляцiйний МП-60; (272788) Миюча машина HD10/21; (272789) Шафа герметична 13u 600х575;
(272791) Кондицiонер General; (272793) Стiйка подвiйна серверна; (272794) Мотокоса FS55;
(272795) Конвектор; (272796) Конвектор; (272797) Радiатор масляний; (272798) Електробойлер Термал М 200; (272799) Телєжка на 3 полки 940*630; (272800) М’ясорубка 12/S; (272801) Прилавоквiтрина холодильна; (272802) Електроплита А1РЕ4Е; (272803) Овочерiзка; (272804) Стiл з бортом i
полицею; (272805) Мойка двосекцiйна 1500*700; (272806) Роздатчик пiдносiв на колесах; (272807)
Каркас iз хром труб з склом; (272808) Прилавок для столових приборiв, хлiба, стаканiв; (272809)
Мармiт 1-х блюд в компл.; (272810) Каркас iз хромтруб з склом; (272811) Стелаж на 3 полицi;
(272812) Морозильна шафа; (272813) Морозильна шафа; (272814) Кондицiонер MC 2DR/150502;
(272815) Кондицiонер MC 2DR/150502; (272816) Кондицiонер MC 2DR/150502; (272817) Пральна
машина LG; (272818) Електробойлер Термал РА 300; (272819) Кавоварка Фрог; (272820) Кавоварка Фрог; (272821) Швейна машинка DF 1818; (272822) Електроплита; (272823) Мiксер; (272824)
Електросковорода СЕМС-02; (272825) Фритюрница; (272826) Мойка двосекцiйна з бортом
1000*600; (272827) Холодильна шафа S-147; (272828) Мойка двосекцiйна з бортом 1000*600;
(272829) Мойка двосекцiйна з бортом 1000*600; (272830) Електробойлер 100 л.; (500707) болгарка;
(500708) Мережевий адаптер; (501243) Насос СМ 100-65-250; (271277) Вогнегасник ОУ-25; (271278)
Вогнегасник ОУ-25; (271279) Вогнегасник ОУ-25; (271280) Вiдеокомплект; (271281) Система супутникового телебачення; (271282) Телевiзор Sony LCD; (271283) Стенд-книжка по охоронi працi; (271284)
Система супутникового телебачення; (271285) Телевiзор 40 «SAMSUNG LE 40S81 BX (кімн.9/10);
(271286) Телевiзор 40 «SAMSUNG LE 40R72B (кімн. 11); (271287) Вивiска; (271288) Колонка пожежна КПА; (271289) Система відеонагляду; (500639) унітаз; (311) Системний блок; (271292) Планшет
Колективний договiр, профком; (271293) Музикальний центр; (271294) Телевiзор JVC AV-2568 TEE;
(271295) Система супутникового телебачення; (271296) Iнгалятор ИП-111П; (271297) Свiтлова
вивiска; (271298) Пiч «Булер’ян»; (501197) Шафа пожежна для збереження пожежного рукава 1;
(501200) Шафа пожежна для збереження пожежного рукава 2; (501201) Шафа пожежна для збереження пожежного рукава 3; (501202) Шафа пожежна для збереження пожежного рукава 4; (501203)
Лічильник води 150 мм; (501204) Лічильник води2 150 мм; (501205) калькулятор; (501252) Теплообмінник; (501346) Вогнегасник ОП-2; (501348) Вогнегасник ВП-2; (501350) Вогнегасник ВП-2; (501351)
Вогнегасник ВП-2; (501352) Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5); (501353) Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5);
(501354) Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5); (501355) Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5); (501356) Вогнегасник
ВВК-3,5 (ОУ-5); (501357) Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5); (501358) Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5); (501359)
Вогнегасник ВВК-2 (ОУ-3); (501360) Вогнегасник ВВК-2 (ОУ-3); (501361) Вогнегасник ВВК-2 (ОУ-3);
(501362) Вогнегасник ВВК-2 (ОУ-3); (501363) Вогнегасник ВВК-2 (ОУ-3); (501364) Вогнегасник ВВК-2
(ОУ-3); (501379) Вогнегасник ВП-6; (501380) Вогнегасник ВП-6; (501381) Вогнегасник ВП-5(3);
(501382) Вогнегасник ВП-5(3); (501383) Вогнегасник ВП-5(3); (501572) Бражна колона
Окреме майно Бершадського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»
ДП «Укрспирт»,
у складі:
код за ЄДРПОУ
37199618
(340020) Клуб (загал.п. 418, 0 кв. м)
Вінницька
обл., Бершадський р-н,
м. Бершадь,
вул. Покровська (вул. 50
років Жовтня), 3
(340004) Спиртовий цех, бродильне відділення (спиртовий цех); (340022) спиртовий цех, бродиль- Вінницька
не відділення (бродильне відділення); (340037) Спиртовий цех, бродильне відділення (горілчаний обл., Бершадцех); (340058) Спиртовий цех, бродильне відділення (басейн резервний); (340059) Спиртовий цех, ський р-н,
бродильне відділення (приймальник ставкової води) (загал.п. 5338,8 кв. м); (340003) Котельня; м. Бершадь,
(340061) Котельня (димова труба) (загал.п. 963,6 кв. м); (340018) Адмінбудинок; (340091) Адмінбу- вул. І.Зборовдинок (резервуар-вигреб) (загал.п. 598,9 кв. м); (340001) Спиртосховище; (340088) Спиртосховище ського (Чкало(вузол денатурації) (загал.п. 361,6 кв. м); (340008) Трансформаторна підстанція (загал.п. 81,5 кв. м); ва), 1
(340021) Водонасосна станція (загал.п. 60,3 кв. м); (340005) Механічна майстерня; (340034) Піднавіс механічної майстерні (загал.п. 191,4 кв. м); (340007) Вузол антисептики (загал.п. 106,0 кв. м);
(340015) Матеріальний склад № 2; (340016) Матеріальний склад № 2 (склад хімічних засобів) (загал.п.
254,1 кв. м.); (340024) Цех вуглекислоти (загал.п. 289,4 кв. м); (340010) Мазутно-насосна станція
(загал.п. 61,2 кв. м); (340064) Градирня (загал.п. 94,4 кв. м); (340068) Склад-ангар № 1 (загал.п.
653,7 кв. м); (340074) Склад ангар № 2 (загал.п. 556,7 кв. м); (340006) Деревообробна майстерня;
(340033) Піднавіс столярної майстерні; (340053) Навіс деревообробний; (340071) Склад досок
(загал.п. 928,0 кв. м.); (340017) прохідна № 2, склад для металу; (340031) прохідна № 2, склад для
металу (склад для металу); (340038) Прохідна № 2, склад для металу (конюшня) (загал.п. 397,2 кв.
м); (340036) Солодовня; (340026) Солодовня (павільйон) (загал.п. 1654,9 кв. м); (340014) Склад
ПММ; (340032) Заправка(340063) Автозаправка ПРК (загал.п. 10,1 кв. м); (340013) Гараж для вантажних автомобілів (загл.п. 595,5 кв. м); (340019) Прохідна завода №1 (загал.п. 50,4 кв. м); (340048)
Мелясний резервуар № 1; (340049) Мелясний резервуар № 2; (340050) Мелясний резервуар № 3;
(340052) Мазутний резервуар № 1, 35, 36, 38, 49 Т; (340090) Артезіанська скважина, 23Ц
(загал.п. 11,7 кв. м); (340023) Артезіанська скважина, 54Х (загал.п. 8,6 кв. м); (340025) Водооборотне відділення (загал.п. 8,1 кв. м); (340009) Будівля насосної станції (загал.п. 36,6 кв. м);
(340028) Водо-насосна станція (загал.п. 100,9 кв. м); (340056) Асфальтове покриття; (340078)
Асфальтове покриття (територія) (загал.п. 11231 пог. м); (340060) Огорожа території заводу;
(340011) насосна, А (загал.п. 9,2 кв. м)
Вінницька
обл., Бершадський р-н,
м. Бершадь,
вул. І. Зборовського, (Чкалова), 1Б
(340012) Бардо-насосна станція (загал.п. 131, 9 кв. м)
Вінницька
обл., Бершадський р-н,
м. Бершадь,
вул. Пархоменка, (Л. Каденюка), 12
(340029) Котельня з насосним відділенням (загал.п 161,1 кв. м); (340030) Мазутна насосна (загал.п. Вінницька
28,1 кв. м); (340076) Ємкість мазутна (загал.п. 64,5 кв. м); (340077) приймальня ємкість з естака- обл., Бершаддою; (340051) приймальня ємкість з естакадою (приймальник мазуту) (загал.п. 58,5 кв. м); (340002) ський р-н,
Прохідна зі складським приміщенням (загал.п. 44,7 кв. м); (340027) Відпускне відділення (загал.п. с. Джулинка,
50,3 кв. м); (340069) Огорожа, І
вул. Промислова, (вул.
60-річчя Жовтня), 11
(340035) Нежитлова будівля складу (загал.п. 879, 9 кв. м)
Вінницька
обл., Бершадський
р-н, с. Велика
Кириївка,
вул. Шевченка, (вул.
Леніна), 52а
(340054) Естакада для зливу меляси; (340055) Естакада для зливу мазута; (340062) Мелясна ємкість;
(340039) Резервуар; (340040) Резервуар для спирту № 2; (340041) Цистерна спиртова № 3; (340042)
Ємкість під сивушне масло; (340043) Ємкість для зберігання ЕАФ; (340044) Ємкість для зберігання ЕАФ;
(340045) Ємкість для зберігання ЕАФ; (340046) Резервуар для спирту № 1; (340047) Цистерна для
спирту № 4; (340057) Поля фільтрації; (340065) Ємкість під ККС; (340066) Ємкість під ККС; (340067)
Ємкість під ККС; (340070) Жомова яма; (340072) Залізничний тупик; (340073) Ємкість РПЛ; (340075)
Ємкість для барди; (340079) Ємкість дизпалива; (340080) Ємкість під ККС; (340081) Ємкість під
ККС; (340082) Ферментер; (340083) Ферментер; (340084) Мазутний резервуар № 2 – 40 куб. м;
(340085) Мазутний резервуар № 3 – 20 куб. м; (340086) Ємкість мазутна № 1 (котельня) -10 куб. м;
(340087) Ємкість мазутна № 2 (котельня) -10 куб. м; (340089) Блок бензозаправки; (340091) Адмінбудинок (резервуар-вигреб); (340092) Зовнішня траса мазутопров; (340093) Елекромережа ПЛ-0,4
кВ; (340094) Бардопровід; (340095) Елекромережа КЛ – 10 кВ; (340096) Зовнішня траса паточних
комунікацій; (340097) Траса сірчаної кислоти; (340098) Мiрник спиртовий № 5; (340099) Мiрник
спиртовий № 6; (340100) Мірник спиртовий № 1; (340101) Мірник спиртовий № 2; (340102) Мірник
спиртовий № 3; (340103) Мірник № 12 (сивушних масел); (340104) Мірник № 7; (340105) Мірник
№ 8; (340106) Мірник № 9; (340107) Мірник № 10; (340108) Мірник № 11; (340109) Мірник № 13;
(340110) Мірник № 1 (Джулинка); (340111) Мірник № 2 (Джулинка); (340112) Мірник № 3 (Джулинка); (340113) Мірник № 3; (340114) Мірник; (340115) Мірник; (340116) Спиртова ємкість; (340117)
Спиртова ємкість; (340118) Спиртова ємкість; (340119) Кислотна ємкість; (340120) Трансформатор (630 кВТ); (340121) Трансформатор (320 кВТ); (340122) Трансформатор (560 кВт); (340123)
Трансформаторна підстанція; (340124) Трансформаторна підстанція; (340125) Дизель-генератор;
(340126) Трансформатор ТПЛ-10 75/5; (340127) Механічний фільтр; (340128) Механічний фільтр;
(340129) Натрій-катіонітовий фільтр; (340130) Підігрівач мазута; (340131) Мазутна ємкість розхідна 2,5 куб.м; (340132) Мазутний фільтр; (340133) Мазутний фільтр; (340134) Деєраційна колонка;
(340135) Економайзер ЕП1-330 ПК № 1; (340136) Фільтр Н-катіоновий; (340137) Фільтр Н-катіоновий;
(340138) Деєраційний бак; (340139) Вентилятор ВДН-10 ПК № 3; (340140) Буферний фільтр;
(340141) Декарбонізатор ДН 1008; (340142) Насос П6 ППВ (Мазутонасосна); (340143) Димосос ДН
11,2 ПК № 3; (340144) Вентилятор ВДН -11,2 ПК № 2; (340145) Димосос ДН-12,5 п 1500 об/хв;
(340146) Економайзер ЕП -1-330 ПК №2; (340147) Водонагрівач деєратора; (340148) Насос ЦНСГ
38-198; (340149) Насос ЦНСГ 38-198; (340150) Насос ЗК-6 ХВО; (340151) Насос ЗК-6 ХВО;
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(340152) Насос ЗК-6 ХВО; (340153) Насос ЗК-6 ХВО; (340154) Економайзер ЕП-2-142 ПК №3;
(340155) Насос ЗК-6 ХВО; (340156) Насос ЗК-6 ХВО; (340157) Вентилятор ВДН 11,2 ПК № 1;
(340158) Насос КС 12/50; (340159) Котел ДЕ-16-14 ГМ; (340160) Котел ДЕ-16-14 ГМ (в ремонті);
(340161) Насос ЦНСГ;
(340162) Котел; (340163) Насос КС-12*50; (340165) Кавітаційний диспергатор; (340166) Підігрівач
мазута; (340167) Насос ЗМ 40-200; (340168) Фільтр ХВО; (340169) Насос ЗМ 40-200/7,5; (340170)
Фільтр ХВО; (340171) Підігрівач мазута; (340172) Підігрівач мазута; (340173) Насос К8/18 з електродвигуном; (340174) Щит САРТ; (340175) Щит безперервного розварювання; (340176) Щит безперервного розварювання; (340177) Щит безперервного розварювання; (340178) Витратомір; (340179)
Прилади автоматики; (340180) Щит; (340181) Шкаф СПА; (340182) Шкаф СПА; (340183) Шкаф СПА;
(340184) Шкаф СПА; (340185) Щит ЩК; (340186) Димосос; (340187) Насос П6;
(340188) Трансформатор; (340189) Мазутопідігрівач; (340190) Насос А13-В-6,8 з електродвигуном;
(340191) Щит САРТ котельні; (340192) Щит автоматики котельні; (340193) Шкаф СПА котельні;
(340194) Шкаф СПА котельні; (340195) Шкаф СПА котельні; (340196) Шкаф СПА котельні; (340197)
Шкаф СПА котельні; (340198) Блок МRM -12 конденс.установки; (340199) Щит силовий ККС; (340200)
Щит силовий ККС; (340201) Щит автоматики ККС; (340202) Щит КСО 10 кВт; (340203) Перетворювач
напруги (трансформатор); (340204) Шкаф розподільчий млина; (340205) Шкаф розподільчий млина;
(340206) Шкаф СПМ млина; (340207) МініАТС; (340208) Електродвигун 18 кВтх11,5; (340209) Лічильник багатофазний; (340210) Водонагрівач ел.прот.; (340211) Насос конденсатний WILO MVI 1605-6
(котельня); (340212) Перетворювач напруги; (340213) Пилка циркулярна; (340214) Станок токарний;
(340215) Станок рейсмусовий; (340216) Фуговочний автомат; (340217) Токарний гвинтонарізний
станок; (340218) Деревообробний станок; (340219) Прес гідравлічний; (340221) Станок наждачний;
(340222) Аппарат зварочний; (340223) Вузол бетонозмішувальний; (340224) Станок свердлильний;
(340225) Токарний станок; (340226) Бетономішалка; (340230) Зварювальний аппарат; (340232) Зварювальний аппарат; (340233) Шліфувальний станок; (340234) Станок рейсмусовий; (340235) Станок фрезерний; (340236) Фрезерний станок; (340237) Токарний станок; (340238) Токарний станок;
(340239) Рад.сверлильний станок; (340240) Ел.двигун 7,5/3000; (340241) Зварочний напівавтомат;
(340242) Бетономішалка; (340243) Електрозварювальний аппарат; (340244) Вентилятор наждака;
(340246) Зварювальний аппарат; (340247) Зварювальний аппарат; (340248) Відбійний молоток;
(340249) Компресор ЛБ-340; (340250) Резервуар для меляси; (340251) Резервуар для меляси;
(340252) Приймальний резервуар; (340253) Приймальний резервуар; (340254) Резервуар для меляси;
(340255) Резервуар для меляси; (340256) Чан бродильний № 7; (340257) Спиртовловлювачі; (340258)
Спиртовловлювачі; (340259) Чан перевідний №1; (340260) Спиртоприйомний чан № 1; (340261)
Збірник гарячої води; (340262) Апарат чистої культури дрожів; (340263) Апарат чистої культури
дрожів; (340265) Чан перевідний № 2; (340266) Чан перевідний № 3; (340267) Чан перевідний № 4;
(340268) Чан прийомний № 2; (340269) Чан прийомний № 3; (340270) Чан прийомний № 4;
(340271) Чанок ЕАФ; (340272) Цистерна спиртова; (340273) Ємкість для води помякшеної 3 куб. м;
(340274) Кип’ятильник; (340275) Повітрозбірник; (340276) Повітрозбірник; (340277) Теплообмінник;
(340278) Теплообмінник; (340279) Теплообмінник; (340280) Теплообмінник; (340281) Теплообмінник;
(340282) Теплообмінник; (340283) Теплообмінник; (340284) Теплообмінник; (340285) Теплообмінник;
(340286) Теплообмінник; (340287) Напірний чан сірчаної кислоти; (340289) Теплообмінник; (340290)
Дефлегматор; (340291) Брагоректапарат; (340292) Контрольний снаряд; (340293) Збірник хлібної
барди; (340294) Збірник-приймальник сірчаної кислоти; (340295) Чанок сивушного масла; (340296)
Чанок сивушного масла; (340297) Насос КСТ; (340298) Насос 100/100; (340299) Насос 55/55; (340300)
Насос 2Х; (340301) Насос 1,5х6; (340302) Насос 3Х; (340304) Насос 2к; (340305) Насос П6ППВ;
(340306) Насос П6ППВ; (340307) Насос СЦЛ; (340308) Теплообмінник; (340309) Насос НШП; (340310)
Насос НШП; (340311) Насос Х 65/50; (340313) Насос 2К; (340314) Насос СД 50/20; (340315) Насос СВН 80; (340316) Насос ГР-11; (340317) Насос 3Х; (340318) Насос 2К; (340319) Насос Д-320;
(340320) Насос Д-320; (340321) Вентилятор; (340322) Збірник конденсата; (340323) Водяний бак;
(340324) Калорифер; (340325) Насос ГР-1 – 2 шт; (340326) Насос ГР-1 – 2 шт; (340327) Насос СМ
100/65; (340329) Насос 2Х; (340330) Насос СВН 80; (340331) Насос ВВН; (340332) Насос П6ППВ;
(340333) Насос П6ППВ; (340334) Пароструйний підігрівач; (340335) Збірка металева (блок металевий 2,5*3); (340337) Дифлегматор; (340339) Насос ЕЦВ 6; (340340) Насос П6ППВ; (340341) Дифлегматор; (340342) Конденсатор; (340343) Насос ЕЦВ 6; (340344) Насос ЦНС; (340345) Насос 6П
ППВ; (340346) Насос СОТ 30; (340347) Насос Д-320; (340348) Сигналізатор; (340349) Насос СВН 80;
(340350) Насос СВН 80; (340352) Завантажувач шнековий; (340353) Насос глибинний; (340354)
Насос Д-320; (340355) Насос СВН 80; (340356) Насос АХ -50-32-160К; (340357) Насос кислотний;
(340358) Ємкість розч.каустика; (340359) Ємкість для спирт.вод; (340360) Резервуар артезіанських
вод № 1; (340361) Резервуар для артезіанських вод; (340362) Насос ЗМ-40-200/II; (340363) Електродвигун ВАО 3/1500; (340364) Установка «Титан»; (340365) Насос СВН-80; (340367) Насос ЗМ-65/200;
(340368) Насос ЗМ40-200/7,5; (340369) Дозатор РДЕ; (340372) Насос СВН-80; (340373) Насос
циркуляційний; (340374) Насос СД50/10; (340375) Насос СМ 100-65-2004; (340376) Насос ЗМ 4020/5,5; (340378) Кислотний насос; (340379) Кислотний насос; (340380) Насос 2СМ 80-50-200/2 з
двигуном; (340381) Насос ВС-80 – 2 шт; (340382) Нас. Агрегат СМ-100-65-250; (340383) Контрольний снаряд (переміщення); (340384) Насос ЗМ 40-200/7,5; (340385) Озонатор озон; (340386)
Царга н/ж з тарілкою ковпаком; (340387) Таль ручна; (340388) Ротаметр РП 2,5ЖУЗ; (340389) Царга
ЕК д.1200 (10 тар) н/ж; (340390) Царга ЕК д.1200 (10 тар) н/ж; (340391) Ротаметр РП 10 ЖУЗ;
(340392) Насос DP-Pumps DPV; (340393) Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-51; (340394)
Дисплей LCP 12 з потенціометром; (340395) Насос К-65-50-160; (340396) Установка «Титан» для
чищення теплообмінників; (340397) Царга РК діам 1600 б/в; (340398) Насос Д-320; (340399) Насос Д-320; (340400) Станція управління; (340402) Нас. ЗМ-50-200(сточ.води); (340404) Част.перетворювач VLT AD; (340405) Насос Д320/5; (340407) Редуктор; (340408) Редуктор; (340409) Насосдозатор; (340410) Електродвигун; (340411) Кавітаційний диспергатор; (340412) Електродвигун;
(340413) Електродвигун 37/1000; (340414) Електродвигун 7,х3000; (340415) Насос СМ -100-65;
(340416) Електродвигун; (340417) Кран 3-х ходовий; (340418) Насос СМ-100-65 (Бардовидача);
(340419) Нас.фекал.СМ 125-803 15/4; (340420) Гомогенізатор; (340421) Теплообмінник спіральний;
(340422) Насос ЗМ 40-200 17,5; (340423) Насос ЗМ 40-200 17,5; (340424) Мотор-редуктор МПО-24
(до ферментера); (340425) Теплообмінник спіральний; (340426) Теплообмінник спіральний; (340427)
Дрожевирощувальний чан; (340432) Зернометатель; (340433) Компресор повітря; (340434) Компресорна установка; (340435) Установка УДХ; (340436) Установка УДХ; (340437) Установка КУ-220; (340438)
Змішувач газовий; (340439) Спецблок для усушки; (340441) Компресор; (340442) Компресор повітря;
(340443) Компресор повітря; (340444) Рівнемір УМП-2,0; (340445) Насосний агрегат ЕЦВ -6-10-110,0;
(340446) НАСОС СМ -100-65-200; (340447) Лінія мокрої кукурудзи; (340448) Прийомний бункер;
(340449) Шнек водовидільний; (340450) НАСОС СМ-100-65-250; (340451) Дробарка; (340452) Перетворювач частотний VLT Micro; (340453) Обладнання автоваги; (340454) Димосос; (340455) Насос погрузочний; (340456) Насос 6ППВ; (340457) Насос 6ППВ; (340458) Джулинка котел; (340459)
Редуктор до шнека (Джулинка); (340460) Насос Водолей; (340461) Дрожжанка; (340462) Дрожжанка;
(340463) Дрожжанка; (340464) Дрожжанка; (340465) Дрожжанка; (340466) Дрожжанка; (340467)
Теплообмінник – 3 шт; (340468) Теплообмінник – 3 шт; (340469) Теплообмінник – 3 шт; (340470)
Теплообмінник – 2 шт; (340471) Теплообмінник – 2 шт; (340472) Чани бродильні; (340473) Чани бродильні; (340474) Чани бродильні; (340475) Чани бродильні; (340476) Чани бродильні; (340477) Чани
бродильні; (340478) Чани бродильні; (340479) Чани бродильні; (340480) Чани бродильні;
(340481) Теплообмінник – 5 шт; (340482) Теплообмінник – 5 шт; (340483) Теплообмінник – 5
шт; (340484) Теплообмінник – 5 шт; (340485) Теплообмінник – 5 шт; (340486) Теплообмінник –
6 шт; (340487) Теплообмінник – 6 шт; (340488) Теплообмінник – 6 шт; (340489) Теплообмінник – 6 шт; (340490) Теплообмінник – 6 шт; (340491) Теплообмінник – 6 шт; (340492) Насос СД;
(340493) Насос АНЦ; (340494) Вентилятор; (340495) Щит монтажний; (340496) Насос СД 50/20;
(340497) Насос СД 50/20; (340498) Насос РМК; (340499) Насос СД; (340500) Насос СД; (340501)
Насос СД; (340502) Насос КСМ; (340503) Насос СМ – 2 шт; (340504) Насос СМ – 2 шт; (340505)
Насос СМ; (340506) Насос ЕЦВ; (340507) Насос 6-10-140; (340508) Насос ВВН; (340509) Агрегатний
насос; (340510) Насос СМ – 2 шт; (340511) Насос СМ – 2 шт; (340512) Насос СМ – 2 шт; (340513)
Насос СМ – 2 шт; (340514) Насос СД 50/100; (340515) Насос ЗМА 40-200; (340516) Насос ЧАМА;
(340517) Насос СМ-100-65; (340518) Насос СД 50/10; (340519) Насос СМ 100-65-200/4; (340520)
Насос СМ 100-65-200/4; (340521) Насос СМ 100-65-250/4; (340522) Електродвигун; (340523) Електродвигун; (340524) Насос СМ 100-65-250/4; (340525) Насос СД 50/10; (340526) Насос; (340527)
Насос ЗМ 40-200/11; (340528) Насос 2 СМ 80-50-200/2 з електодвигуном;
(340529) Насосний агрегат 2 СМ 80-50-200/2 з електродвигуном 15 кВт/3000 об.хв.; (340530) Насосний агрегат СМ 80-50-200/4 з електродвигуном 4 кВт/1500 об.хв.; (340531) Прибори КСМ; (340532)
Збірник освітленого сусла; (340533) Збірник горячої води; (340534) Випарний аппарат; (340535) Випарний аппарат; (340536) Реактор; (340537) Реактор; (340538) Випарний аппарат; (340539) Вага платформова; (340540) Заторний аппарат; (340541) Сусловарний аппарат; (340542) Відстійний аппарат;
(340543) Відстійний аппарат; (340544) Збірник кислотного конденсата; (340545) Збірник кислотного
конденсата; (340546) Проміжний збірник ККС; (340547) Збірник на вагах; (340548) Збірник промивних
вод; (340549) Чанок замісу; (340550) Насос 2К; (340551) Насос КС 20/16; (340552) Фільтрувальний
аппарат ВФУ; (340553) Насос П6 ППВ; (340554) Насос П6 ППВ; (340555) Вальцевий верстат; (340556)
Вентилятор; (340557) Насос П6 ППВ; (340558) Вентилятор; (340559) Посуд для зберігання ККС;
(340560) Посуд для зберігання ККС №9; (340561) Збірник чистого конденсату; (340562) Збірник
водноспиртової рідини; (340563) Насос ВВН; (340564) Збірник каустика; (340565) Насос П6 ППВ;
(340566) Насос СОТ 30; (340567) Насос АХ 50/32; (340568) Вентилятор; (340569) Насос Я 9 ОНЦ -5;
(340570) Насос СМ 100-65/200; (340571) Ємкість металева; (340572) Конвейєр; (340573) Електрозбірки; (340574) Електрозбірки; (340575) Електрозбірки; (340576) Електрозбірки; (340577) Чани замочні;
(340578) Чани замочні; (340579) Чани замочні; (340580) Чан замісу; (340581) Чан замісу; (340582)
Конвейєр; (340583) Солодозворушувач; (340584) Зернонавантажувач Норія 50 т; (340585) Зернонавантажувач Норія 50 т; (340586) Транспортер; (340587) Шнек; (340588) Автоперекидач; (340589) Силоси;
(340590) Силоси; (340591) Силоси; (340592) Силоси; (340593) Насос РМК; (340594) Транспортер;
(340595) Насос РПА; (340596) Транспортер; (340597) Солодозворушувач; (340598) Насос 3Х9; (340599)
Насос 3К 20/30; (340600) Електротельфер; (340601) Насос СОТ 30; (340602) Сепаратор;
(340603) Вентилятор; (340604) Насос СОТ 30; (340605) Насос ЕЦВ6; (340606) Навантажувач КШП;
(340607) Зерноскидач; (340608) Норія; (340609) Каменевловлювач; (340610) Насос ЕЦВ-6; (340611)
Збірник для відходів зерна; (340612) Насос СОТ 30; (340613) Електродвигуни; (340614) Електродвигуни; (340615) Мотор-редуктор; (340616) Насос ЕЦВ 6-6,3; (340617) Вентилятор; (340618) Насос
ВС-80; (340619) Вентилятор; (340620) Насос 2 СМ-80-50; (340621) Мотор-редуктор;
(340622) Котел ДЕ 6,5-14 ГМ №3; (340623) Ємкість зерна з шнек-дозатором; (340624) Дробарка;
(340625) Компресор; (340626) Фільтр початкової води; (340627) Фільтр розчину солі; (340628) Мірник розчину солі; (340629) Вугільний фільтр; (340630) Фільтр Na-катіоновий № 1; (340631) Фільтр
Na-катіоновий № 2; (340632) Насос солодового розчину; (340633) Насос 20/30; (340634) Насос;
(340635) Насос ПМ2; (340636) Насос 20/30; (340637) Збірник підготовки води ХВО; (340638) Насос УПСМ; (340639) Насос 8/18; (340640) Збірник підготовки води; (340641) Збірник сортировки;
(340642) Збірник сортировки; (340643) Напірний збірник готової горілки; (340644) Напірний збірник
готової горілки; (340645) Мірники; (340646) Мірники; (340647) Мірники; (340648) Мірники; (340649)
Спиртова посудина; (340650) Збірник постійного рівня горілки; (340651) «Полтавчанка»; (340652)
Купажий чан; (340653) Купажий чан; (340654) Установка для очищення горілки; (340655) Установка
для очищення горілки; (340656) Установка для очищення горілки; (340657) Транспортер; (340658)
Пляшкомийна машина; (340659) Збірник каустичної соди; (340660) Вентилятор; (340661) Автомат
розливу; (340662) Укупорочний автомат; (340663) Укупорочний автомат; (340664) Аппарат бракування;
(340665) Аппарат для виготовл. ковпачка; (340666) Збірник відгонів(Лін.розл); (340667) Збірник для
питної води; (340668) Збірник для гарячої води; (340669) Збірник виправного браку; (340670) Насос
СВН; (340671) Насос ПЦН; (340672) Насос невиправного браку; (340673) Насос КВС; (340674) Насос
СМ; (340675) Насос ФСК; (340676) Насос купажний; (340677) Сигналізатор; (340678) Вентилятор;
(340679) Вентилятор; (340680) Вентилятор; (340681) Вентилятор; (340682) Вентилятор; (340683) Вентилятор; (340684) Вентилятор; (340685) Вентилятор; (340686) Вентилятор; (340687) Вентилятор;
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(340688) Вентилятор; (340689) Вентилятор; (340690) Вентилятор; (340691) Насос Х-8; (340692) Насос
ППМ; (340693) Збірник пом’якшеної води; (340694) Машина термоусадочна; (340695) Етикеровочна машина; (340696) Фільтрпрес; (340697) Візок; (340698) Електроталь; (340699) Дебактеризатор; (340700)
Конденсатор ароматизації спиртів; (340701) Конденсатор-регенератор; (340702) Мірники; (340703)
Фільтр; (340704) Фільтр початкової води; (340705) Фільтр нержавіючий; (340706) Фільтр нержавіючий;
(340707) Збірник артезіанської води; (340708) Посудина для розведення меду; (340709) Приготування ароматичних спиртів (куб); (340710) Конденсатор нержавіючий; (340711) Дефлегматор;
(340712) Збірник відходів; (340713) Збірник ароматичних спиртів; (340714) Збірник ароматичних
спиртів № 1; (340715) Збірник ароматичних спиртів № 2; (340716) Збірник ароматичних спиртів № 3;
(340717) Збірник ароматичних спиртів № 4; (340718) Збірник ароматичних спиртів № 5; (340719)
Фільтр активованого вугілля; (340720) Аппарат для приготування спиртових настоїв; (340721) Збірник
спиртових настоїв; (340722) Збірник артезіанської води; (340723) Збірник артезіанської води; (340724)
Елеватор; (340725) Елеватор; (340726) Пересувний транспортер; (340728) Комп’ютер; (340730)
Комп’ютер; (340731) Комп’ютер з принтером; (340733) Комп’ютер; (340734) Комп’ютер з принтером;
(340735) Монітор; (340736) Монітор; (340737) Телефон факс; (340738) Комп’ютер (системний блок);
(340739) Факс; (340743) МФУ «Canon»; (340744) Монітор і системний блок (Старший бухгалтер);
(340745) Система контролю «Вхід-вихід»; (340746) Програма 1С; (340747) Комп’ютер (секретар);
(340748) Прицеп тракторний; (340749) Прицеп тракторний; (340750) Напівпричеп 060-61ВІ (ккс);
(340751) Бочка ЗЖВ; (340752) Автоприцеп ОДАЗ 9370 №АВ 2342 ВК; (340753) Автонавантажувач
78-09 АВ; (340754) Агрегат прицеп зварювальний (САК); (340755) Прицеп тракторний; (340760) Заправщик ЗЖВ; (340769) Прицеп ПЦТ-2; (340770) Прицеп ПЦТ-2; (340775) Прицеп легковий 091-50 ВІ;
(340777) Напівпричеп-автоцистерна KIELCE36-39 ХХ; (340780) Пускозарядний візок; (340781) Трактор
Т-40 17-807 АВ; (340782) Шассі Т-16 №17-808 АВ; (500702) Системний блок IT-Block G5400Work;
(500703) Монітор 23,6» Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500704) Системний блок IT-Block G5400Work;
(500705) Монітор 23,6» Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500706) Багатофункційний пристрій БФП Canon
imageRUNNER 1435i; (500709) Монітор Philips 23,6» 243V5LSB/62; (500719) Насос DP-Pumps DPV 2/3;
(500720) Дисплей LCP 12 з потенціометром; (500721) Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-51;
(500722) Клапан регулюючий двосідловий Ду 40, Ру 16; (500724) Ротаметр РПО-1,6 ЖУЗ; (500725)
Компресор гвинтовий F 22; (500965) Монітор Philips 23.6» 223V5LSB/00; (500966) Монітор Philips
23.6» 223V5LSB/01; (500967) Виробниче обладнання Насосзаглибний PF1010 MAKITA; (501211) мірник спиртовий; (501220) Резервуар для ККС; (340756) Автомобіль КАМАЗ 5410 48-71ВІА; (340759)
Автомобіль ГАЗ 53-12 АВ 4153 ВК; (340761) Автомобіль ГАЗ 5312 АВ 41-56 ВК; (340763) Автомобіль
САЗ 3507 АВ 41-52 ВК; (340764) Автомобіль ГАЗ 53 КО 413 № АВ 41-54 ВІ; (340765) Автомобіль ЗІЛ
-4333 АВ 41-57 ВК; (340766) Автомобіль ЗІЛ -4333 АВ 41-59 ВК; (340767) Автомобіль МАЗ 068-69 ВІ
(переданий); (340768) Автомобіль ГАЗ 31029 «Волга» 31-22 ВІА; (340772) Автомобіль КАМАЗ 5410
060-38 ВІ; (340773) Автомобіль «Нісан» Максіма 777-44 ВТ; (340783) Вага РС-10т; (340784) Вага
РС-10т; (340786) Шкаф витяжний; (340787) Сахариметр; (340788) РН-метр; (340792) Ваги, 2 шт;
(340793) Ваги, 2 шт; (340794) Вологомір; (340795) Сахарометр; (340797) Дистилятор водний; (340798)
Ротометр; (340799) Модуль ПИДИК; (340800) Хромотограф газовий Програм.хромот. Аналит Колонка капілярна генератор водородний компресор повітря, газова ар; (340801) Вологовідділювач,
Колонка капілярна, фільтр комбінований; (340803) Вага OHAUS PA 214с; (340804) Шафи побутові;
(340805) Шафи побутові; (340806) Шафи побутові; (340807) Шафи побутові; (340808) Шафи побутові;
(340809) Шафи побутові; (340810) Шафи побутові; (340811) Шафи побутові; (340812) Шафи побутові;
(340813) Шафи побутові; (340814) Шафи побутові; (340815) Шафи побутові; (340816) Холодильна
камера; (340817) Кондиціонер; (340818) Кондиціонер; (340819) Кондиціонер; (340820) Кондиціонер;
(340821) Кондиціонер; (340822) Кондиціонер; (340823) Кондиціонер; (340824) Факс; (340825) Факс;
(340826) Копірувальний апарат; (340827) Телефакс; (340828) Ксерокс; (340829) Факс; (340830) Холод
«Норд» (постачзбут); (340831) Радіосистема (клуб); (340832) Газонокосарка; (340833) Холодильна
вітрина; (340834) Прилавок-каса+стілажі; (340835) Пам’ятник; (340836) Піаніно; (340837) Стерилізатор; (340838) Пожежна мотопомпа; (340839) Пожежний насос; (340227) Компресор; (340228)
Механізм построєчний ОС; (340229) Змішувач; (340231) Візок; (340245) Трансформатор (Джулинка); (340762) Устаткування для підготовки техніки (компресор, газоаналізатор); (340778) Помпа для
форсунок; (340779) Вентилятор
Окреме майно Мартинівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт»
у складі:

(230009) Адмінкорпус (прохідна № 3); (230065) Адмінкорпус; (230085) Солодовня; (230011) Автогараж; (230015) Автогараж (будівля матеріального складу № 1); (230017) Склад ПММ; (230013) Залізничне депо; (230019) Трансформаторна, № 7; (230076) Підработка; (230087) Сушилка; (230086)
Спиртосховище; (230007) Мазутна станція, ємність; (230070) Механічна майстерня, прибудова,
ганок; (230027) Водооборотка; (230033) Головний корпус, котельня; (230006) Бродильне відділення (новий корпус); (230032) Вуглекислотний цех, дизельна (пожежне депо); (230008) Плотницька,
прибудова, котельня; (230020) Трансформаторна № 18; (230037) Електроцех, прибудова; (230012)
Ємність бензоколонки, бензоколонка; (230093) Цех яєчного масла, веранда; (230058) Зерносклад;
(230082) Прачечна, ганок; (230066) Лазня; (230014) Будинок контори, склад, підвал, прибудова,
ганок; (230074) Пилорама; (230092) Ферма; (230002) Артезіан. Скважина № 2; (230003) Асфальт.
покриття тер.зав.; (230010) Солодовня (золотий початок); (230016) Будівля матеріального складу; (230022) Вагони вузької колії; (230023) Вагони вузької колії; (230024) Вагони вузької колії;
(230025) Вагони вузької колії; (230026) Вагони вузької колії; (230029) Ворота металеві; (230030)
Ворота металеві; (230031) Ворота території заводу; (230036) Димова труба; (230038) Естакада для
миття маш.; (230039) Ємкість 25 т; (230040) Ємкість 50 т; (230041) Ємкість 60 т; (230042) Ємкість
60 т (Ємність сивушного масла); (230043) Ж/д колія; (230057) Залізнична вітка; (230059) Підработка
(зерносклад); (230060) Солодовня (зерносклад); (230061) Кабельна лінія; (230062) Кабельна лінія;
(230063) Кабельна лінія; (230067) Лінія електропередач; (230068) Лінія електропередач; (230069)
Солодовня (майстерня КПВ); (230073) Огорожа території заводу; (230077) Погріб біля прохідної;
(230081) Поля фільтрації; (230088) Теплиця; (230089) Туалет (2 відд.) б.п.; (230090) Туалет 2 відділення; (230091) Туалет 3 відділення; (230094) ШП2 (Сушарка зернова); (230096) GSM-Модем;
(230097) GSM-Модем; (230098) GSM-Модем; (230099) GSM-Модем; (230100) HP Laser Jet1020
1200x1200dpi; (230101) HP Laser Jet1020 1200x1200dpi; (230103) Автоцистерна 4,2; (230104)
Агрегат сварочний ААД-4001У1; (230105) Бардопровод; (230106) Бардяні роздаточні ємкості № 1;
(230107) Бардяні роздаточні ємкості № 2; (230108) Барометричний конденсатор; (230109) Бочка
ЗЖВ(РЖВ-Ф-3); (230111) Бражна колона; (230112) Бульдозер ДТ – 75; (230113) Бункер 700 т;
(230114) Бункер 700 т; (230115) Бункер 700 т; (230116) Бункер для зерна подвесовой; (230117) Ваги
(пісобне госп-во); (230118) Ваги автомобільні 25 т; (230119) Ваги – дозатор; (230120) Ваги ДУ – 20;
(230121) Ваги електричні; (230122) Ваги циферблатні; (230123) Ваги.; (230125) Вакуум насос ВВН – 6;
(230126) Вакуум-сосуд (оцукрювач № 1); (230127) Вакуум-сосуд (оцукрювач № 2); (230129) Варочна
колона № 1 2ст; (230130) Варочна колона № 2 2ст; (230131) Варочна колона № 3 2ст; (230132) Варочна колона № 4 2ст; (230133) Варочна колона № 5 2ст; (230134) Варочна колона № 6 2 ст; (230136) Вентилятор; (230137) Вентилятор (веси); (230139) Вентилятор № 1; (230140) Вентилятор № 2; (230142)
Вентилятор № 3; (230144) Вентилятор БУС-100; (230147) Вентилятор осьовий; (230148) Вентилятор
повітря ВД-10; (230149) Вентилятор центробіжний; (230150) Вертикально-сверлильний станок;
(230151) Витримувач; (230152) Витяжний вентилятор; (230154) Водопідігрівач; (230155) Водяні насоси СД 40/50 № 1; (230156) Водяні насоси СД 40/50 № 2; (230157) Вологомір WILE-65; (230158)
Вологомір НЕ-Lite, 15культ; (230159) Вуглекислот. Установка УВЖС-3; (230161) Газопровід; (230162)
Газопровід середнього тиску (ГРП-котельня); (230163) Головка з прист.для миття чанів; (230165) Датчик абсолютного тиску МИДА-ДА-13П; (230166) Датчик перепаду тиску; (230167) Датчик температури
ПВТ-01; (230168) Датчик тиску Aplisens PC-28; (230169) Деаераторна установка 8 м3; (230170) Декантатор сивушного масла РК № 1; (230171) Декантатор сивушного масла РК № 2; (230172) Дефлегматор
ЕК; (230173) Дефлегматор РК № 2; (230174) Дефлегматор РК № 1; (230175) Дефлегматор РК № 1;
(230176) Дефлегматор РК № 2; (230177) Дефлегматор ф 25 н.ж. (бражна колона); (230179) Дизельгенератор АС-814 500квт; (230180) Димосос Д-12; (230181) Димосос Д-12; (230182) Дистилятор;
(230183) Дозатор (ваги); (230185) Долбильний станок; (230186) Дризіна Д – 243; (230187) Дріжджанки
№ 1; (230188) Дріжджанки № 2; (230189) Дріжджанки № 3; (230190) Дріжджанки № 4; (230191) Дріжджанки № 5; (230192) Дробарка А1-ДМ2Р-75 в комплекті; (230193) Дробарка А1-ДМ2Р-75 в комплекті;
(230196) Економайзер р№270; (230197) Економайзер р№674; (230199) Електрич. колорифер;
(230200) Електричний двигун; (230201) Електричний двигун АО – 2; (230202) Електродвигун 4А
55/1500; (230203) Електродвигун 4А 100 кВт1500; (230204) Електродвигун 4А 40 кВт1500; (230205)
Електродвигун 4А 55 кВт1500; (230206) Електродвигун АО – 2, 37 кВТ 1500об/хв.(75/1000); (230207)
Електродвигун АО – 2,75 кВт 1500 об/хв.; (230208) Електромлин ЛЗМ 2шт; (230209) Електроплита; (230210) Електротельфер; (230212) Епюраційна колона; (230213) Ємкість для меляси № 1;
(230214) Ємкість для меляси № 2; (230215) Ємкість замісу; (230216) Ємкість меляси; (230217)
Ємкість сив. масла; (230218) Ємкість спирта 50 тис. № 1; (230219) Ємкість спирта 50 тис . № 2;
(230220) Ємкість спирту етилового технічного; (230221) ємність для барди 60 тн.; (230222) Ж/д прийомна ємкість; (230223) Замочн. Чан 2 м3 № 3; (230224) Замочн. Чан 5 м3 № 1; (230225) Замочн.
Чан 5 м3 № 2; (230226) Збірник дефлегматорної води № 1; (230227) Збірник конденсату; (230228)
Збірник підсивушної води; (230229) Збірник сивушного масла № 1; (230230) Збірник сивушного
масла № 2; (230231) Збірник сивушного масла № 3; (230232) Збірник фільтрату; (230233) Зварювальна установка; (230234) Зварювальний випрямитель ВД-401; (230235) Зерноочисна машина БСС;
(230236) Інвентор зварювальний (апарат завр.); (230237) Кипятильник ЕК; (230238) Кипятильник
РК № 2; (230239) Кипятильник РК № 1; (230240) Кіпятильник БК; (230241) Клапан запобіжний
МКН-50; (230242) Клапан запобіжний ПКН-100; (230243) Клапан запобіжний ПКН-200; (230244)
Клапан пружинний скидний ПСК Ду-50; (230245) Колектор холодної води; (230248) Комп»ютер
Аthlon 3000/80 Gb; (230249) Компресор 2УП; (230250) Компресор ВВН – 12; (230251) Компресор
УВКХ; (230252) Конвеєр стрічк. 6 шт(елеватор); (230253) Конвеєр стрічковий № 1; (230254) Конвеєр стрічковий № 2; (230255) Конвеєр стрічковий № 3; (230256) Конвеєр стрічковий № 4; (230257)
Конденсатор б/ ректифікаційної колони (холодильник сивушного спирту); (230258) Конденсатор
б/у (рекуператор підсивушного шару); (230259) Конденсатор БК; (230260) Конденсатор РК № 2;
(230261) Конденсатор РК № 1; (230262) Конденсатор сепаратора СО 2; (230263) Конднесатор ЕК;
(230264) Консольно-фрезорний станок 6Р82; (230265) Контактна головка; (230266) Контрольний снаряд № 204 (спирт); (230267) Контрольний снаряд ЕАФ № 0662; (230268) Контрольний снаряд спирт
.№ 036; (230269) Котел ДКВР 16/13 ст2, зав№3, р№2558; (230270) Котел ДКВР 16/23 ст № 1, зав
№ 403, р№683; (230271) Котел КВТС; (230272) Ксерокс Canon Shot MF-4018; (230273) Лебідка ж/д
вагона; (230274) Лічильник води XB MWN NKOP; (230275) Лічильник води XB-JS-10 NKOP (DN 65);
(230276) Лічильник газу ЛГ-К-Ех-80-160-01; (230277) Лічильник електроенергії EPQS-1222217 LL;
(230278) Мазутна місткість 8000 л; (230279) Машина ЗСМ; (230280) Машина шліфувальна; (230284)
Мехлопата; (230285) Мілівольтметр; (230286) Мірник для ГФ 1000 дал.; (230287) Мірник для ГФ 249.5
дал.; (230288) Мірник для ГФ 75,1 дал.; (230289) Мірник для сив.масла 75 дал. № 1; (230290) Мірник
для сив.масла 75 дал. № 2; (230291) Мірник для спирту 1000 дал. № 1; (230292) Мірник для спирту
1000 дал. № 2; (230293) Мірник для спирту 75 дал. № 1; (230294) Мірник для спирту 75 дал. № 2;
(230295) Місткість б/у 0,2 м?; (230296) Місткість для жив. води 8 м 3; (230297) Місткість для к-ти;
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(230298) Місткість для меляси 70,0 м3 № 2; (230299) Місткість для меляси 700 м3 № 1; (230300)
Місткість для підігр.води отопл. 10м3; (230301) Місткість УДХ-12,5 (устан.тривалого зберіг); (230302)
Місткіть для розчину солі 0,4 т; (230303) Місткіть для розчину солі 2,5 м3; (230304) Міткість УДХ –
8; (230305) Мойка високого тиску HDS – 895 M; (230306) Монітор Samtrol 78E та системний блок
Semprol/2400/KN400/256Mb/40Gb; (230307) Набірний бак холодної води; (230308) Навантажувач
ПТС – 77; (230309) Напівавтомат зварювальний; (230310) Напірний бак 2п; (230311) Напірний бак
гарячої води; (230312) Насос 1 шт. (з НШ 50 ); (230313) Насос 3М 32-200/5,5-А; (230314) Насос
BEST ONE A 10MT; (230315) Насос DWO 400 (перекачка сусла); (230316) Насос DWON 400; (230317)
Насос S05B2P2TPBS000; (230318) Насос Winner 4N4-27/2,2; (230319) Насос АНВ – 125 № 1; (230320)
Насос АНВ – 125 № 2; (230321) Насос артсведловини ЄЦВ 6-6.3-85 № 2;
(230322) Насос артсведловини ЄЦВ 6-6.3-85 № 4; (230323) Насос ВВН 6/04; (230325) Насос ВВН-12;
(230326) Насос ВВН-6; (230327) Насос викачки барди К 100-65-250 №2; (230328) Насос викачки води
СД 16110; (230329) Насос відкач. фек.вод СМ 150-125-315 М; (230330) Насос ВС-80; (230331) Насос
ВС-80; (230332) Насос ВС-80 (Спиртосховище); (230333) насос ГН-200; (230334) Насос для подачі
бражки СД 100/40 № 1; (230335) Насос дренажний «Гном» 10/10 П; (230336) Насос дренажний «Гном»
10/10 П; (230337) Насос ЕBARA ЗМ/А 32-200/5,5; (230338) Насос ЕУВ 6-6; (230339) Насос ЕЦВ 6-6,5-85;
(230340) Насос ЗВМ 65-200/15; (230341) Насос ЗМ 40-200/5,5 (перекачка сусла); (230342) Насос
ЗМ 40-200/7,5 А; (230343) Насос ЗМ 40-200/7,5-А; (230344) Насос ЗМ 40-200/7,5-А; (230345) Насос
ЗМ 50-125/3 (викач. Дрожджів); (230346) Насос ЗМ 50-125/3,0; (230347) Насос МVI1614-3/25/E/3400-50-2 WILO в комплекті; (230348) Насос НБ32 № 1; (230349) Насос НБ32 № 2; (230350) Насос
ПДВ-16/20 (паровий); (230351) Насос перекачки ГФ АСВН-80 № 1; (230352) Насос перекачки
ГФ АСВН-80 № 2; (230353) Насос перекачки спирту АСВН-80 № 1; (230354) Насос перекачки
спирту АСВН-80 № 2; (230356) Насос рециркуляції СД 65/100; (230357) Насос РЗ 100; (230358)
Насос розчину солі EBARA DWO-400; (230359) Насос СВН – 90 б/у; (230361) Насос фільтрату
барди СД 16/10; (230362) Насос Х100-65-250 К-СД без двигуна; (230363) Насос ЦНСГ 38-220;
(230364) Насос-дезмембратор № 1; (230365) Насос-дезмембратор № 2; (230366) Насос-дозатор
PDE DLX-CC/M 2-10 230 v (Подача ФП); (230367) Насосн. Агр. А13В 4/25-3/25Б з двиг 5,5х1500 кВт
(черв); (230368) Норія 100 т; (230369) Норія 100 т; (230370) Норія 50 т; (230371) Норія 50 т; (230372)
Норія 50 т; (230373) Норія 50 т; (230374) Норія виробнича 10 т; (230375) Норія НЦГ – 20; (230376)
Норія НЦГ – 20; (230378) НФК-3 (прил. для вир. лабор); (230379) Обчилючач обєму газу «Універал02»; (230380) Обчислювач об’єму газу «Універсал-01»; (230381) Пароінжекторна установка БК;
(230382) Паропровід кот. № 1; (230383) Паропровід кот. № 2; (230384) Переводна ємкість для спирту;
(230387) Підігрів повітря; (230388) Підігрівач бражки № 1; (230389) Підігрівач бражки № 1 (2);
(230390) Підігрівач бражки РК № 1; (230391) Підігрівач мазута; (230392) Підігрівач ПДВ – 200 (підсивушна вода); (230393) Підігрівач погонів; (230394) Піновловлювач; (230395) ПК (системний блок
+монітор Sub); (230396) ПК (системний блок Impression P +монітор LED21.5 ASUS VGA VS228DE
D-Sub+мишка+клавіатура)- 09.2017; (230398) ПК на базі Athlon2500+/Samsung997DF; (230399)
Пневмоперетворювач 4 шт; (230400) Погрузчик МГУ № 1; (230401) Погрузчик МГУ № 2; (230404)
Приймальна місткість мазута по 50 т; (230405) Прийомна ємкість для ГФ; (230406) Прийомна ємкість
для сив. масла; (230407) Прийомна ємкість для спирту; (230408) Прилад ВИЛ-55 (вологомір); (230409)
Прилад РП 3-31; (230410) ПриладРП 2 -П 3; (230411) Прицеп 2-ПН-6; (230413) Причіп 2 1Р – 3;
(230415) Причіп МДАС; (230416) Причіп МРАТС; (230417) Промивна колона; (230418) Проміжний
збірник підсивушної води (5-й поверх); (230419) Пульт насоса води № 1; (230420) Пульт насоса води
№ 2; (230421) Пульт панелний № 1; (230422) Пульт панелний № 2; (230423) Радіостанція; (230424)
Радіостанція Di – 195; (230425) Регулятор тиску РДБК-1; (230426) Резервуар № 1-1642942л; (230427)
Резервуар № 2 -749530л; (230428) Резервуар № 3 -1210215л; (230429) Ректифікаційна колона № 2;
(230430) Ректифікаційна колона № 1; (230431) Розвантажувач ПГ – 18а; (230432) Розгінна колона;
(230433) Розподільчий щит; (230434) Розподільчий щит; (230438) Сахариметр; (230439) Сахариметр;
(230440) Сепаратор 3СМ; (230441) Сепаратор безперервної продувки; (230442) Сепаратор СО 2;
(230443) Сивушний насос СД 40/50; (230444) Сигналізатор СТХ17-4з заряд пристр ЗУ-8; (230445)
Сист.бл.на б.Celeron-2/66 Box; (230446) Сканер HP SCANJET 3200; (230447) Солодовий чанок;
(230451) Спиртовловлювач; (230452) Спиртовловлювач № 1; (230453) Спиртовловлювач № 2 (РК
1; 2); (230454) Станок 3К-634(заточний); (230455) Станок заточний; (230456) Станок заточний;
(230457) Станок токарний; (230458) Станок токарний; (230459) Станок токарний 1К62 (б/у); (230460)
Станок шліфовально-рифельний ТТ43; (230461) Стапельна батарея; (230462) Стіл асистентський;
(230463) Стрічковий транспортер № 1; (230464) Стрічковий транспортер № 2; (230465) Стрічковий
транспортер № 3; (230466) Стругально-фрезерний станок; (230467) Сушильний агрегат; (230468) СЭШ3М (суш. шафа); (230469) Телефонний апарат; (230470) Тельфер № 1; (230473) Тепловоз ТГМ-4А 2456;
(230474) Теплообмінник; (230475) Теплообмінник б/у; (230476) Терези ВАР-1; (230477) Термостат;
(230479) Трактор КМЗ(ЮМЗ-6); (230480) Трактор Т – 150; (230481) Трактор Т – 16М; (230482) Транспортер КЛТ; (230483) Транспортер КЛТ; (230484) Трансформатор; (230485) Трансформатор; (230486)
Трансформатор; (230487) Трансформатор зварювальний; (230488) Тумба до стола (4); (230489) Установка розсиропки № 1; (230490) Установка розсиропки № 2; (230491) Установка УОСВ; (230492) Факс
Panasonic KX-FT72RUB; (230493) Ферментний узел; (230494) Фільтир газовий; (230495) Фільтр Na +
катіон.; (230496) Фільтр Na + катіон.; (230497) Фільтр механ.; (230498) Фільтр механічний;
(230499) Фільтр механічний; (230500) Фрезорний станок; (230501) Фуговочний станок; (230503)
Холодильник сив.масла РК № 2 (підігрівач підсивушного шару № 1); (230504) Холодильник сивушного масла РК 1; (230505) Холодильник спирту РК № 2; (230506) Холодильник спирту РК № 1;
(230510) Циклон; (230511) Циклон № 1; (230512) Циклон № 2; (230513) Циклон № 3; (230514)
Циклон № 4; (230515) Циклон № 5; (230516) Циклон № 5; (230517) Циклон № 7; (230518) Цифрова фотокамера Canon Digital Ixus 60; (230519) Чан бродильний № 1; (230520) Чан бродильний
№ 2; (230521) Чан бродильний № 3; (230522) Чан бродильний № 4; (230523) Чан бродильний № 5;
(230524) Чан бродильний № 6; (230525) Чан бродильний № 7; (230526) Чан бродильний № 8;
(230527) Чан бродильний № 9; (230528) Чан бродильний№ 10; (230529) Чан для сірчаної кислоти; (230531) Чанки замісу № 1; (230532) Чанки замісу № 2; (230533) Чанки замісу № 3; (230534)
Шафа броньована; (230535) Шафа витяжна; (230537) Шнек; (230538) Шнековий транспортер № 1;
(230539) Шнековий транспортер № 2; (230540) Щит автоматики; (230541) Щит автоматики; (230542)
Щит автоматики; (230543) Щит дизгенератора; (230544) Щит ЕР 1884/1 (Шкаф, цоколь, стойка;
(230545) Щит панельний № 1; (230546) Щит панельний № 2; (230547) Щит управління; (230548) Щит
управління; (230549) Щит управління розвар.; (500437) Системний блок IT-Block G5400Work; (500446)
Системний блок IT-Block G5400Work; (501181) Димосос ДН-10; (501184) Система автоматизованого
контролю; (501189) ємність 60 м3; (501190) ємність 60 м3; (501192) Ємність циліндрична; (501193)
Ємність прямокутна; (501194) Ємність прямокутна; (501195) Ємність циліндрична; (230551) А/м
«Газель» ГАЗ-3302; (230555) А/м САЗ 3507; (230557) Автомобіль VW PASSAT;
(230558) Автомобіль ВАЗ 21093; (230561) Бітонозмішувач; (230563) Бойлер- 30 літрів; (230569) Диван; (230571) Кавоварка GAGGIA-Titanium; (230572) Кавоварка Меджик 106 CL; (230578) Компресор
FC 2/50; (230579) Кондіціонер з вентилятором; (230580) Котел Ж7-КЕП-9; (230583) Кресло; (230586)
Крісло розкладне; (230587) Кусторез FS; (230589) Машинка «Персі»; (230591) Набір мяких меблів;
(230592) Набір шкафів із трьох відділень; (230595) Пилка циркулярна; (230600) Стіл 2-х тумбовий (1);
(230602) Стіл 2-х тумбовий (3); (230603) Стіл журнальний; (230604) Стіл конторський (1);
(230605) Стіл письмовий; (230606) Стіл приставний; (230611) Тенісний стіл; (230612) Тумба; (230613)
Тумба до стола; (230616) Тумба до стола (2); (230617) Тумба до стола (2); (230618) Тумба до стола
(3); (230619) Тумба мобільна; (230620) Хол-ник «Snaiga»(з1.07.00); (230621) Хол-ник «Норд»; (230622)
Хол-ник «Норд»; (230623) Холодильна вітрина; (230627) Холодильна камера; (230630) Холодильник;
(230634) ЦС Пневмомолоток МО-3 44 Дж; (230635) Шафа офісна; (230637) Шкаф; (230638) Шкаф;
(230639) Шкаф книжний; (230641) Шкаф книжний; (230642) Шкаф трьохсекційний; (500510) Електропила EKS 2400/40 2400 Вт, шина 40см AL-KO; (500657) Мотокоса FC-47 LX2,4 кВт Foresta; (501182)
Котел Ж7-КЕП-10; (501188) Насос ВС-80.00.000-02; (230645) мінідиск; (230646) Портативна бормашина; (230647) радіомікрофон; (500503) Бензопила 2,04к.с 40,1 куб.см 40см 4,6 кг BKSс; (500682)
Мотопомпа МП 27/100; (500526) Дріждже-бродильне відділення;

Назва об’єкта
Нежитлове приміщення – приміщення пункту
сигналізаційних прогнозів загальною площею
86,9 кв. м

Назва балансоут
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Хмельницька обл., Кра- Державна установа
силівський р-н, с. Кре- «Хмельницька обласна
менчуки, вул. Централь- фітосанітарна лаборана, 46 «б»
торія», код за ЄДРПОУ
38481895
Адреса об’єкта

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

Нежитлова будівля загальною площею
687,4 кв. м

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

Орган управління
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
Державне агентство
водних ресурсів
України
Міністерство юстиції України

Будівля сараю

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

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

Комплекс нежитлових будівель та споруд загальною площею 709,8 кв. м у складі:
адміністративно-виробниче приміщення літ. А-1
площею 397,5 кв. м; приміщення віварію літ. Б-1
площею 82,1 кв. м; підсобне приміщення
літ. В-1 площею 59,1 кв. м; сарай-гараж літ. Г-1
площею 153 кв. м; погріб літ. Д-1 площею
18,1 кв. м; піднавіс літ. Е; огорожа – 1-4

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

Чемеровецька районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00712019

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
«Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва балансоут
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Теофіпольська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00711942

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Орган управління
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
Комплекс будівель у складі: будівля ветмедици- Хмельницька обл.,
Державна служба Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
ни А-1 площею 80,5 кв. м; сарай Б-1 площею
Теофіпольський р-н,
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
48,3 кв. м; гараж В-1 площею 21,9 кв. м
с. Єлизаветпіль,
безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Двірська, 2
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
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
Хмельницька обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
483,5 кв. м
Красилівський р-н,
тистики у Хмельницькій статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
м. Красилів, вул. Була- області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
єнка, 6а
02362894
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (разом з приДніпропетровська обл., ВАТ «Баглійське», код за Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
будовами літ. А1-1, А2-1) загальною площею
Дніпровський р-н,
ЄДРПОУ 00488763
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
115,9 кв. м
с. Степове, вул. Веспо Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають приняна, 4а
ській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля заправного Дніпропетровська обл., ПрАТ «Північний
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
пункту) площею 13,0 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. Чер- ГЗК», код за ЄДРПОУ
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
касова, 85Д
00191023
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають приській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та 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
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
літ. А1-1, А2-1, а-1, вхід в підвал літ. а1-1, ганок м. Кам’янське, вул. Со- лургійний комбінат», код відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
літ. а) загальною площею 388,0 кв. м
борна, 16а
за ЄДРПОУ 05393043
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають приській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 з підвалом літ. під
Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
А-1, прибудови літ. а-1, а1-1, ганки літ. а, а1,
м. Кам’янське, вул. Ко- лургійний комбінат», код відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
загальною площею 189,6 кв. м, навіс літ. Б
валенка, 4
за ЄДРПОУ 05393043
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають приській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
423,8 кв. м, з підпірною стінкою № 1, ганком
м. Кам’янське, вул. Со- лургійний комбінат», код відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
№ 2, тротуаром І
борна, 5
за ЄДРПОУ 05393043
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають приській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Нежитлова будівля літ. А-1 площею 178,5 кв. м, Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпровський мета- Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
у складі: прибудова літ. а-1, ганок літ. а, склад м. Кам’янське, Прохід- лургійний комбінат», код відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
літ. Б
ний тупик, 6
за ЄДРПОУ 05393043
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають приській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
Гараж ДК (склад) літ. Б-1 загальною площею
Дніпропетровська обл., ПАТ «Інтерпайп НижРегіональне
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
98,2 кв.м
м. Дніпро, просп. Кал- ньодніпровський трубо- відділення по
«Про внесення змін до наказу Фонду від
нишевського Петра, 27к прокатний завод», код за Дніпропетров28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 05393116
ській, Запорізькій переліків об’єктів малої приватизації,
та Кіровоградській що 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,
2, 50000
області, код за ЄДРПОУ
що підлягають приватизації в 2020 році»
38032070
Будівля лікарні літ. А-1 загальною площею
Дніпропетровська обл., Криворізька міжрайонна Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
87,4 кв. м
м. Кривий Ріг, вул. По- державна лабораторія
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
лєнова, 54
Державної служби Укра- безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
їни з питань безпечності вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
харчових продуктів та за- хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
хисту споживачів, код за
(із змінами)
ЄДРПОУ 25001041
Частина нежитлової будівлі літ. А площею
Дніпропетровська обл., ПрАТ «ДТЕК Павлоград- Міністерство енер- Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
138,4 кв. м, ганок з навісом літ. а, замощення I м. Першотравенськ,
вугілля», код ЄДРПОУ
гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Ювілейна, 27
00178353
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
18/25 часток бази відпочинку «Енергетик» у скла- Дніпропетровська обл., АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ Міністерство енер- Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ді: будівля двоповерхова Б-127,1 кв. м; будівля Новомосковський р-н, ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», код гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
двоповерхова (спальний корпус) В-444,1 кв. м; с. Орлівщина, вул. Ди- ЄДРПОУ 23359034
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
їдальня Ж-73,5 кв. м; будівля складу З-66,9 кв. м минтовича, 3
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель та споруд у складі: будівля
Дніпропетровська обл., Царичанський районний Міністерство
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
літ. А-1, будівля літ. Б-1, гараж літ. В-1, гараж
Царичанський р-н, смт. відділ Головного
внутрішніх справ
«Про внесення змін до наказу Фонду від
літ. Г-1, гараж літ. Д-1, гараж літ. Е-1, навіс літ. Царичанка, вул. Теауправління Міністерства України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Ж-1, ворота № 1, № 2, забор № 3, № 4
тральна, 33
внутрішніх справ України
переліків об’єктів малої приватизації,
в Дніпропетровській
що підлягають приватизації в 2020 році»
області, код за ЄДРПОУ
(із змінами)
08671403
Нежиле приміщення
Дніпропетровська обл., ДП «Центр державного Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
Царичанський р-н, смт. земельного кадастру»,
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Царичанка, вул. Ценкод за ЄДРПОУ
геодезії, картографії 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
тральна, 109, прим. 3 21616582
та кадастру
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля, А-2 загальною площею Дніпропетровська обл., Управління Державної
Державна казнаНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
748,2 кв. м
Криничанський р-н,
казначейської
чейська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
смт. Кринички, вул. За- служби України у
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
водська, 1
Криничанському районі
переліків об’єктів малої приватизації,
Дніпропетровської
що підлягають приватизації в 2020 році»
області, код за ЄДРПОУ
(із змінами)
38052307
Гараж, Б-1, загальною площею 63,7 кв. м
Дніпропетровська обл., Управління Державної
Державна казнаНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
Криничанський р-н,
казначейської
чейська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
смт. Кринички, вул. За- служби України у
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
водська, 1
Криничанському районі
переліків об’єктів малої приватизації,
Дніпропетровської
що підлягають приватизації в 2020 році»
області, код за ЄДРПОУ
(із змінами)
38052307
Адміністративне (нежитлове) приміщення загаль- Дніпропетровська
Східний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
ною площею 185,4 кв. м
обл., Криничанський
аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
р-н, смт. Кринички,
України, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Грушевського Ми- 40477689
переліків об’єктів малої приватизації,
хайла, 4а
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж загальною площею 27,9 кв. м
Дніпропетровська
Східний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
обл., Криничанський
аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
р-н, смт. Кринички,
України, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Грушевського Ми- 40477689
переліків об’єктів малої приватизації,
хайла, 4/1
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля загальною площею
Дніпропетровська обл., ПрАТ «ДТЕК
Міністерство енер- Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
398,1 кв. м
м. Першотравенськ,
Павлоградвугілля», код гетики України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Молодіжна, 34
за ЄДРПОУ 00178353
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
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Продовження додатка 3
Назва об’єкта
Приміщення, загальною площею 487,93 кв. м

Будівля, загальною площею 135,7 кв. м

Гараж загальною площею 32,5 кв. м

Гараж загальною площею 29,6 кв. м

Гараж загальною площею 21,7 кв. м

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

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

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

Свинарник на 300 місць, літ. Д, Ж, загальною
площею 612,2 кв. м; відстійники первинні: № 2 площею 22,9 кв. м; № 3 площею 22,9 кв. м; жолоб № 5
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,
К12, площею 608,9 кв. м; слюсарна майстерня,
літ К6, площею 74,5 кв. м; зварювальний цех, літ.
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
літ. А IV НЖ загальною площею 1 712,3 кв. м

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

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

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

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

Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт включено
Адреса об’єкта
римувача або зберігача, Орган управління
до переліку об’єктів, що підлягають
код за ЄДРПОУ
приватизації (назва, дата, номер)
Дніпропетровська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
смт. Магдалинівка вул. статистики у
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Центральна, 44
Дніпропетровській
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
області, код за ЄДРПОУ
переліків об’єктів малої приватизації,
02359946
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Дніпропетровська
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
обл., смт. Царичанка, статистики у
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Центральна, 105
Дніпропетровській
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
області, код за ЄДРПОУ
переліків об’єктів малої приватизації,
02359946
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Дніпропетровська
Східний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
обл.,Царичанський
аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
р-н, смт. Царичанка,
України, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. 50-років Жовтня, 8А 40477689
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Дніпропетровська
Східний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
обл.,м. Новомосковськ, аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Шевченка (ШевУкраїни, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ченко), 7, гараж 1
40477689
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Дніпропетровська обл., Східний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
Верхньодніпровський
аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
р-н, м. ВерхньодніУкраїни, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
провськ, вул. Яцков40477689
переліків об’єктів малої приватизації,
ського Сергія, гараж Г3
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Запорізька обл., ЗаПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
порізький р-н, смт.
за ЄДРПОУ 21560766
«Про затвердження переліків об’єктів
Кушугум, вул. Історична
малої приватизації, що підлягають при(вул. Комсомольватизації в 2020 році»
ська), 11
Запорізька обл., ЗаПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
порізький р-н, смт.
за ЄДРПОУ 21560766
«Про затвердження переліків об’єктів
Кушугум, вул. Історична
малої приватизації, що підлягають при(вул. Комсомольватизації в 2020 році»
ська), 11
Запорізька обл., ЗаПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код Апарат Фонду
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
порізький р-н, смт.
за ЄДРПОУ 21560766
«Про затвердження переліків об’єктів
Кушугум, вул. Історична
малої приватизації, що підлягають при(вул. Комсомольватизації в 2020 році»
ська), 11
Запорізька обл., Поло- ТОВ «Гірничодобувна
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
гівський р-н, м. Пологи, компанія «МІНЕРАЛ», код відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
вул. Кар’єрна, 28
за ЄДРПОУ 00191253
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають приській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях

Запорізька обл., Поло- ТОВ «Гірничодобувна
Регіональне
гівський р-н, м. Пологи, компанія «МІНЕРАЛ», код відділення Фонду
вул. Кар’єрна, 28
за ЄДРПОУ 00191253
по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській
областях
Запорізька обл., м. Бер- ПрАТ «ЗАВОД «ПРИРегіональне
дянськ, вул. Туристична ЛИВ», код за ЄДРПОУ
відділення Фонду
(вул. Єгорова), 2а
14311459
по Дніпропетровській, Запорізькій
та Кіровоградській
областях
Запорізька обл., м. За- ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
Регіональне
поріжжя, пр. Соборний СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗА- відділення Фонду
(пр. Леніна), 38
ВОД», код за ЄДРПОУ
по Дніпропетров00191247
ській, Запорізькій
та Кіровоградській
областях
Запорізька обл., м. За- ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
Регіональне
поріжжя, пр. Соборний СТАЛЕПРОКАТНИЙ ЗА- відділення Фонду
(пр. Леніна), 38
ВОД», код за ЄДРПОУ
по Дніпропетров00191247
ській, Запорізькій
та Кіровоградській
областях
Запорізька обл.,
Головне управління
Державна служба
Кам’янськостатистики у Запорізькій статистики України
Дніпровський
області, код за ЄДРПОУ
р-н, м. Кам’янка02360576
Дніпровська, вул. Набережна, 68
Запорізька обл., м. Орі- Головне управління
Державна служба
хів, вул. Шевченка, 15 статистики у Запорізькій статистики України
області, код за ЄДРПОУ
02360576
Кіровоградська обл.,
Маловисківський район,
смт. Смоліне, вул. Транспортна, 4
Кіровоградська обл.,
Олександрійський р-н,
смт. Приютівка, вул. Залізнична, 5

Будівля підвалу загальною площею 209,7 кв. м

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

Нежитлове підвальне приміщення загальною
площею 38,4 кв. м

Кіровоградська обл.,
Новомиргородський
р-н, м. Новомиргород,
вул. Садова, 14/19

Нежитлове підвальне приміщення загальною
площею 25,5 кв. м

Кіровоградська обл.,
Новомиргородський
р-н, м. Новомиргород,
вул. Шевченка, 2/3

Підвальне приміщення загальною площею
164,2 кв. м

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

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

Кіровоградська обл.,
Новоукраїнський
р-н, м. Новоукраїнка,
вул. Курчатова, 42-а

Нежитлове приміщення загальною площею
260,8 кв. м

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

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

Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н,
смт. Голованівськ,
вул. Щаслива (вул.
Крупської), 10

Нежитлове приміщення загальною площею
192,9 кв. м

Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (м. Кіровоград),
вул. Лавандова (вул.
Тореза), 27-а

Нежитлова будівля загальною площею
227,3 кв. м

Кіровоградська обл.,
Олександрівський р-н,
с. Бовтишка, вул. Соснова (вул. Радгоспна), 18

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

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 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)
ДП «Східний ГЗК», код за Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ЄДРПОУ 14309787
гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
довкілля України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
ТОВ «Користівське
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
хлібоприймальне підпри- відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ємство», код за ЄДРПОУ по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають при00951853
ській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
ТДВ «Маловисківське
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
хлібоприймальне підпри- відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ємство», код за ЄДРПОУ по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають при00954774
ській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
ТОВ «Вентура», код за
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ЄДРПОУ 32155508
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають приській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
ПрАТ «НовомиргоРегіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
родське автотранвідділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
спортне підприємство
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають при13545», код за ЄДРПОУ ській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
03117398
та Кіровоградській
областях
ПАТ «Помічнянський еле- Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ватор», код за ЄДРПОУ відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
00951899
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають приській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
СТОВ «Степ-Агро», код Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
за ЄДРПОУ 31411114
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають приській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКСРегіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ПРЕСС», код за ЄДРПОУ відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
37583626
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають приській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
ЗАТ «Голованівський
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
хліб», код за ЄДРПОУ
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
00378750
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають приській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
ТДВ «Кіровоградське
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
автотранспортне підпри- відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ємство 13554», код за
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 05465761
ській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ- Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
СТВО ІМ. РАЄВСЬКОвідділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ГО, код за ЄДРПОУ
по Дніпропетров- малої приватизації, що підлягають при23100218
ській, Запорізькій ватизації в 2020 році»
та Кіровоградській
областях

№ 37 (1317)
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
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
літ. «Б»
безпечності харчо- від 28.12.2019 № 1574 «Про затвервих продуктів та за- дження переліків об’єктів малої прихисту споживачів
ватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році»
Нежитлова будівля загальною площею
Кіровоградська обл.,
Головне Управління
Державна служба Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
104,3 кв. м
м. Знам’янка, вул. Ге- статистики у Кіровостатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду
роїв Крут (Луначарградській області, код за
від 28.12.2019 № 1574 «Про затверського), 6
ЄДРПОУ 02360926
дження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації
в 2020 році»
Комплекс
м. Кропивницький, про- Регіональний офіс вод- Державне агентство Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
їзд Аджамський, 3
них ресурсів у Кірововодних ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
градській області, код за України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 01038861
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею
Кіровоградська обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
201,5 кв. м
Добровеличівський р-н, тистики у Кіровоградстатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
смт. Добровеличківка, ській області, код за
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Шевченка, 124
ЄДРПОУ 02360926
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель загальною площею 82,6 кв. м Кіровоградська обл.,
Долинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
у складі: ветлікарня, А; прибудова, а; сарай, Б; Долинський р-н, с. Гу- жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
погріб, б; паркан № 1; замощення, 1
рівка, вул. Центральнарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
на, 7
ЄДРПОУ 00700002
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель загальною площею
Кіровоградська обл.,
Долинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
198,9 кв. м у складі: адмінбудинок, А; гаражДолинський р-н, м. До- жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
сарай, Б; ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г;
линська, вул. 8 берез- нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
колодязь, К; огорожа, № 1; ворота, № 2
ня, 131
ЄДРПОУ 00700002
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель загальною площею
Кіровоградська обл.,
Долинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
158,8 кв. м у складі: адмінбудинок, А; прибудова, Долинський р-н,
жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
а; гараж, Б; сарай, Р; погріб, Л
с. Олександрівка,
нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Добрянська, 2а
ЄДРПОУ 00700002
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель загальною площею
Кіровоградська обл.,
Долинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
129,2 кв. м у складі: адмінбудинок, А; прибудо- Долинський р-н, с. Вар- жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ва, а; гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В;
варівка, вул. Садова, 7 нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вбиральня, 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,
Пенсійного фонду Укра- України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Миру, 62
їни в Кіровоградській
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
області, код за ЄДРПОУ
переліків об’єктів малої приватизації,
20632802
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлове приміщення, вбудоване в житловий Кіровоградська обл.,
Головне управління
Пенсійний фонд
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
будинок, загальною площею 76,7 кв. м
м. Новомиргород,
Пенсійного фонду Укра- України
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Лесі Українки, 36/4 їни в Кіровоградській
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
області, код за ЄДРПОУ
переліків об’єктів малої приватизації,
20632802
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівлі та споруди у складі: нежитлове приКіровоградська обл.,
Голованівська районна Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
міщення літ. А загальною площею 47,39 кв. м,
Голованівський р-н,
державна лікарня вете- України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
забор
с. Ємилівка, вул. Набе- ринарної медицини, код безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
режна (Ліхачова), 16
за ЄДРПОУ 00699980
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля та надвірні будівлі Куколівського держав- Кіровоградська обл.,
Олександрійська раДержавна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ного пункту ветеринарної медицини загальною Олександрійський р-н, йонна державна лікарня України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
площею 94,3 кв. м
с. Куколівка, вул. Квіт- ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
нева (Леніна), 5а
код за ЄДРПОУ 00700097 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля Головківського державного пункту веКіровоградська обл.,
Олександрійська раДержавна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
теринарної медицини з надвірними спорудами Олександрійський р-н, йонна державна лікарня України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
загальною площею 46,4 кв. м
с. Головківка, вул. Цен- ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
тральна (Леніна), 150
код за ЄДРПОУ 00700097 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля та надвірні будівлі Новопразького дер- Кіровоградська обл.,
Олександрійська раДержавна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
жавного пункту ветеринарної медицини загаль- Олександрійський
йонна державна лікарня України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ною площею 27,4 кв. м
р-н, смт. Нова Прага,
ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Миру (Леніна),
код за ЄДРПОУ 00700097 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
153/1
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля, загальною площею
Кіровоградська обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
294,89 кв. м
смт. Голованівськ,
тистики у Кіровоградстатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Соборна, 33
ській області, код за
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 02360926
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Нежитлові будівлі у складі: адміністративний
Івано-Франківська обл., Галицьке міжрайонДержавне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
будинок, А загальною площею 557 кв. м, гаражі, Калуський р-н, с. Нови- не управління водного
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
Б загальною площею 362,6 кв. м, насосна, В
ця, вул. Шевченка, 1б господарства, код за
України
малої приватизації, що підлягають призагальною площею 4,5 кв. м, відстійник, Г заЄДРПОУ 01037577
ватизації в 2020 році»
гальною площею 5,5 кв. м
Нежитлові будівлі у складі: ветлікарня (А) заІвано-Франківська
Косівська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
гальною площею 229,6 кв. м; крематорій (Б)
обл., Косівський район, жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
загальною площею 35 кв. м; гараж (В) загальною с. Кути, вул. Снятиннарної медицини, код за безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приплощею 53,1 кв. м
ська, 117
ЄДРПОУ 00699632
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Районна державна лікарня ветеринарної медици- Івано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ни у складі: основна будівля (А) загальною пло- м. Коломия, вул. І.
Держпродспоживслуж- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
щею 553,2 кв. м; гаражі (Б) загальною площею Франка, 21
би в Івано-Франківській безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають при141 кв. м; ворота, огорожа № 1, криниця № 2
області, код за ЄДРПОУ вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
40309088
хисту споживачів
Нежитлова будівля магазину загальною площею Івано-Франківська обл., Державне підприємство Міністерство роз- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
198,0 кв. м
Коломийський р-н,
спиртової та горілчаної витку економіки,
«Про затвердження переліків об’єктів
смт. Гвіздець, вул. І.
промисловості «Укрторгівлі та сільсько- малої приватизації, що підлягають приФранка, 67
спирт», код за ЄДРПОУ го господарства
ватизації в 2020 році»
37199618
України
Нежитлові приміщення А загальною площею
м. Івано-Франківськ,
Івано-Франківська експе- Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
434,2 кв. м
вул. Південний бульдиція з геофізичних до- геології та надр
«Про внесення змін до наказу Фонду від
вар, 41
сліджень в свердловинах України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
державного геофізичного
переліків об’єктів малої приватизації,
підприємства «Укргеощо підлягають приватизації в 2020 році»
фізика», код за ЄДРПОУ
(із змінами)
01432776
Нежитлова будівля, загальною площею
Івано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
484,2 кв. м
м. Городенка, вул. Богу- статистики в Іваностатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
на Івана, 13
Франківській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 02360599
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлове приміщення, загальною площею
Івано-Франківська
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
413,1 кв. м
обл., м. Богородчани, статистики в Іваностатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Петраша, 1
Франківській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 02360599
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративний будинок, А, загальною плоІвано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
щею 729,5 кв. м, гараж, Б, загальною площею
м. Долина, вул. Пушстатистики в Іваностатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
49,1 кв. м
кіна, 12
Франківській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 02360599
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля (адмінбудинок), загальною
Івано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
площею 696,6 кв. м
м. Косів, вул. Шевстатистики в Іваностатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ченка, 13
Франківській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 02360599
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлове приміщення, загальною площею
Івано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
1124,4 кв. м
м. Надвірна, вул. Гру- статистики в Іваностатистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
шевського, 18
Франківській області, код
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
за ЄДРПОУ 02360599
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Назва об’єкта

Назва балансоут
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
Адреса об’єкта

№ 37 (1317)

Орган управління

Продовження додатка 3
Назва об’єкта

Назва балансоут
римувача або зберігача, Орган управління
код за ЄДРПОУ
Івано-Франківська обл., Головне управління
Державна служба
м. Рожнятів, вул. Шев- статистики в Іваностатистики України
ченка, 3а
Франківській області, код
за ЄДРПОУ 02360599
Адреса об’єкта

Адміністративний будинок, А, загальною площею 745,7 кв. м, гараж, Б, загальною площею
104,9 кв. м

Адмінбудинок, загальною площею 333,6 кв. м

Івано-Франківська обл.,
м. Снятин, вул. Кардинала Йосипа Сліпого, 11

Головне управління
Державна служба
статистики в Іваностатистики України
Франківській області, код
за ЄДРПОУ 02360599

Нежитлова будівля (ветлікарня) у складі: ветлі- Івано-Франківська
карня А, площею 114,1 кв. м та гараж Б, площею обл., Косівський р-н,
64,2 кв. м
смт. Яблунів, вул. Довбуша, 4

Косівська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00699632

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Окреме майно у складі: лабораторний корпус літ. м. Чернівці, вул. КрижаА, площею 859,50 кв. м, склад літ. Б, площею
нівського Б., 23-А
351,20 кв. м, гараж літ В, площею 209,20 кв. м,
огорожа № 1

Головне управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області, код
за ЄДРПОУ 40416813

Окреме майно у складі: Путильська районна лабораторія літ А загальною площею 133,50 кв. м,
віварій літ. Б загальною площею 53,40 кв. м,
сарай літ. В загальною площею 75,50 кв. м, убиральня літ. Г загальною площею 2,24 кв. м
Окреме майно у складі: будівля ветлабораторії
літ. А загальною площею 338,30 кв. м, сарайсклад літ. Б, насосна літ. В, сарай літ. Г, Д, Е,
убиральня літ. Є, вимощення І, огорожа № 1, 2

Чернівецька обл.,
Путильський р-н, смт.
Путила, вул. Кобилянської О., 18

Головне управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області, код
за ЄДРПОУ 40416813

Чернівецька обл.,
Глибоцький р-н, смт.
Глибока, вул. Героїв Небесної сотні, 1б

Головне управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області, код
за ЄДРПОУ 40416813

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

Адреса
об’єкта

Назва об’єкта

Окреме майно Лужанського місця провадження діяльності
та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі:
(240039) Будівля насосної станції (загал. п. 83,5 кв. м);

(240013) Адміністративний будинок (загал.п. 638,10 кв. м); (240040) Будівля брагореактифікаційного відділення (загал. п. 1663,00 кв. м); (240057) Будівля станції випаровування барди (загал. п.
762,50 кв. м); (240038) Будівля станції оборотного водопостачання (загал. п. 159,40 кв. м); (240008)
Градирня (навіс); (072000) Будівля для виробництва зрідженого діоксиду вуглецю (загал. п. 1037,80
кв. м); (072001) Навіс (072002) Будівля адміністративного корпусу (загал. п. 563,70 кв. м); (240035)
Автомобільний гараж (будівля операторної АЗС (загал. п. 17,20 кв. м), Гараж (загал. п. 235,90 кв.
м), Гараж (ДЕПО) (загал. п. 37,80 кв. м)); (240072) Спиртосховище (Склад готової продукції (загал.
п. 714,70 кв. м.), Склад ФГЕС (загал. п. 512,10 кв. м)); (240071) Будівля щитової (загал. п. 15,70 кв.
м); (240080) Майстерня (загал. п. 648,20 кв. м); (240083) Огорожа (залізобетонна);
(240017) Котельня (загал. п. 662,70 кв. м); (240061) Будівля фікальної грануляції (загал. п. 512,30 кв.
м); (240037) Бродильне відділення та підготовка меляси (будівля дріжджобродильного відділення, Ц
(загал. п. 303,80 кв. м), виробнича лабораторія (загал. п. 484,50 кв. м), будівля дріжджобродильного
відділення, Ш (загал. п. 132,90 кв. м)); (240052) Науково-дослідна лабораторія (загал. п. 424,70 кв.м);
(240075) Будівля матеріального складу (Склад, склад-навіс, склад металу) (загал. п. 464,10 кв. м);
(240076) Склад хімікатів (Склад, Склад допоміжних матеріалів) (загал. п. 341,9 кв. м); (240078) Будівля
насосної станції мелясосховища (будівля насосної, склад сировини) (загал. п. 117,00 кв. м);
(240058) Будівля цеху по виробництву сухих кормових гранульованих дріжджів (виробничий корпус
№ 2) (загал, п. 2199,6 кв. м); (240059) Будівля цеху по виробництву сухих кормових гранульованих
дріжджів (будівля випарної установки) (загал. п. 192,7 кв. м); (240060) Будівля цеху по виробництву сухих кормових гранульованих дріжджів (корпус № 2 побутові приміщення) (загал. п. 215,00 кв. м);

Наказ Фонду, яким об’єкт включено
до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації (назва, дата, номер)
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 25.06.2020 № 1092
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 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»

Назва балан
соутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

ДП «Укрспирт»,
код за ЄДРПОУ
Чернівецька 37199618
обл., Кіцманський район,
смт. Лужани,
пров. Заводський, 8Н
Чернівецька
обл., Кіцманський район,
смт. Лужани,
вул. Центральна, 53

Наказ Фонду,
яким об’єкт
включено
до переліОрган
ку об’єктів,
управління
що підлягають
приватизації
(назва, дата,
номер)
Міністерство Наказ Фонду
розвитку
від 04.08.2020
економіки,
№ 1299 «Про
торгівлі та
внесення
сільського
змін до нагосподарства казу Фонду
України
від 28.12.2019
№ 1574 «Про
затвердження переліків
об’єктів малої
приватизації,
що підлягають
приватизації в
2020 році» (із
змінами)

Чернівецька
обл., Кіцманський район,
смт. Лужани,
вул. Центральна, 53а
(240012) Будівля очисних споруд та прохідної (загал. п. 535,9 кв. м; загал. п. будівля, очисних спо- Чернівецьруд 500,4 кв. м; загал. п. прохідна з ваговою 35,5 кв. м);
ка обл.,
Кіцманський
район, смт.
Лужани,пров.
Заводський,
8а
(240053) Споруда насосної станції над артскважиною;
Чернівецька
обл., Кіцманський район,
смт. Лужани
(240001) Стальні трубопроводи; (240002) Водопровід колодязя; (240005) Теплотраса-паропровод;
(240007) Каналізаційна станці біоочистки; (240009) Цехові трубопроводи; (240010) Трубопроводи
спиртоцеху; (240011) Цехові паропроводи; (240014) Цехові трубопроводи; (240015) Цехові трубопроводи; (240016) Цехові трубопроводи; (240018) Естакада; (240019) Каналізаційні мережі діаметр = 400;
(240020) Каналізаційні мережі діаметр = 350; (240021) Каналізаційні мережі діаметр = 300; (240022)
Каналізаційні мережі діаметр = 250; (240023) Каналізаційні мережі діаметр = 200; (240024) Каналізаційні мережі діаметр = 150; (240025) Газопровід; (240026) Паропровід; (240027) Зовнішній паропровід;
(240028) Наземний газопровід ду = 80; (240029) Наземний газопровід ду = 100; (240030) Наземний
газопровід ду = 150; (240031) Наземний газопровід ду = 200; (240032) Водовід від р. Прут; (240033)
Теплотраса до 24-х кв. дому; (240041) Водопровідний колодязь; (240043) Резервуар № 4;
(240044) Резервуар № 45; (240045) Резервуар № 6; (240046) Резервуар № 1; (240047) Резервуар № 2;
(240048) Резервуар № 3; (240049) Емкість для меляси; (240051) Конденсатор; (240055) Установка
зберігання вуглекислоти; (240056) Платформа ЗБ 18 м з люками; (240062) Бункер; (240063) Бункер
накопичувальний; (240064) Бункер над грануляторами; (240065) Бункер для грануляції; (240066) Пристрій для відпуску СКД; (240067) Поля фільтрації; (240068) Ємність барди 44 м. Куб;
(240069) Трубопровід по дріждждцеху; (240070) Трубопровід стальний; (240073) Зовнішній спиртопровід по ЗБ естакаді; (240074) Ємність для піногасіння обемом = 55 м. Куб; (240079) Мелясопровод;
(240084) Огорожа (залізобетонна); (240085) Огорожа (залізобетонна); (240086) Огорожа (металева);
(240087) Внутр. Асфальтовані дороги; (240088) Поля фільтрації; (240089) Внутр. Асфальтовані дороги; (240090) Під’їзна дорога до ГОМУ; (240097) Магазин; (240104) Андіжанець; (240105) Станція
селекторна; (240106) Станція телефонна; (240107) Кондиціонер самсунг; (240108) Огорожа системи
опалення; (240111) Електродвигун 55 квт; (240112) Шафа металева; (240113) Контейнер; (240114)
Електротельфер; (240115) Електротельфер; (240117) Точильно-шліфувальний станок; (240118) Вага
автомобільна; (240119) Переговорний пристрій; (240120) Телевізор; (240121) Телефонний апарат;
(240122) Телефонний апарат; (240124) Щит; (240127) Пульт керування; (240129) Живлення роторів;
(240130) Живлення роторів; (240131) Циклони очистки; (240132) Циклони очистки; (240133) Циклони
очистки; (240134) Циклони очистки; (240135) Вага; (240136) Насос; (240137) Насос; (240138) Насос;
(240139) Електродвигун 90 квт; (240140) Електродвигун; (240141) Електродвигун; (240142) Електродвигун а71-12; (240143) Електродвигун а90-8; (240144) Шит розпридільний; (240145) Пункт розпридільний; (240146) Шит розпридільний; (240147) Шит розпридільний; (240148) Шит розпридільний;
(240149) Шит розпридільний; (240150) Шит розпридільний; (240151) Шафа розпридільна; (240152) Кабельні розводки; (240153) Освтілення території; (240154) Пункт розпридільний; (240155) Пункт розпридільний; (240156) Пункт розпридільний; (240159) Електродвигун;
(240160) Електродвигун; (240161) Електроталь те; (240162) Шит що-59; (240163) Шит що-59;
(240164) Шит що-59; (240165) Шит що-59; (240166) Шит що-59; (240167) Шафа розпридільна; (240168) Шафа розпридільна; (240172) Шит що-59; (240173) Шит що-59; (240174) Шит
що-59; (240175) Шит що-59; (240176) Шит що-59; (240177) Шит що-59; (240178) Шит що59; (240179) Шит що-59; (240180) Шит що-59; (240181) Шит що-59; (240182) Шит що-59;
(240183) Шит що-59; (240184) Панель що-59/7; (240188) Панель що-59/7; (240189) Електродвигун;
(240190) Електромотор; (240192) Пункт розпридільний; (240194) Електромотор; (240195) Шаф
трсп; (240196) Шаф трсп; (240197) Шаф трсп; (240198) Шаф трсп; (240201) Збірка силова; (240202)
Автомат; (240203) Автомат; (240204) Автомат ао-150/4; (240205) Автомат ао-150/4; (240207) Електрощит керув.; (240208) Електрощит керув.; (240209) Електрощит керув.; (240210) Електродвигун;
(240211) Автомат анвс-34; (240214) Автомат апу-30; (240215) Автомат апу-30; (240216) Спецщити
п-3; (240217) Трансформатор тм-1000/10; (240218) Трансформатор тм-1000/10; (240219) Електродвигун 250 квт; (240220) Електродвигун 250 квт; (240222) Трансформатор тн-630; (240223)
Трансформатор тн-630; (240224) Щити силові; (240225) Блок керування; (240226) Електрощити
управління; (240227) Електрощити управління; (240228) Шафа пр; (240229) Електродвигун; (240230)
Електродвигун; (240231) Електродвигун; (240232) Електрощити управління; (240233) Електродвигун;
(240234) Електродвигун; (240235) Електродвигун; (240236) Електродвигун; (240237) Електродвигун;
(240238) Електродвигун; (240239) Електродвигун; (240240) Електродвигун; (240241) Електродвигун;
(240242) Трансформатор; (240243) Електродвигун; (240244) Електродвигун; (240245) Електродвигун;
(240246) Електродвигун; (240247) Електродвигун; (240248) Електродвигун; (240249) Електродвигун
55 квт; (240250) Електродвигун 55 квт; (240252) Електродвигун ао; (240253) Електрощит освітлення;
(240254) Електродвигун 250 квт; (240256) Електродвигун; (240257) Електродвигун; (240258) Електродвигун; (240259) Трансформатор тр-535-315; (240260) Конденсатор установки; (240261) Пункт розпридільний; (240262) Пункт розпридільний; (240263) Блок керування; (240264) Блок керування; (240265)
Установка конденсаторна; (240266) Установка конденсаторна; (240267) Установка конденсаторна;
(240268) Установка конденсаторна; (240269) Установка конденсаторна; (240270) Установка конденсаторна; (240271) Установка конденсаторна; (240274) Станція керування; (240275) Станція керування; (240276) Станція керування; (240277) Станція керування; (240278) Станція керування; (240279)
Станція керування; (240280) Станція керування; (240281) Панель що-70; (240282) Панель що-70;
(240283) Панель що-70; (240284) Панель що-70; (240285) Панель що-70; (240286) Панель що-70;
(240287) Магістраль до гуртожитку; (240288) Димові труби цегляні; (240289) Машина мвс-4; (240291) Насос св-16-15-ф150т; (240292) Насос к-80-50/200 з електродвигуном; (240293) Комплект розпалу кзу-1;
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(240294) Напоромір сифонний нсп-з; (240295) Напоромір сифонний нсп-з; (240296) Датчики; (240297)
Датчики; (240298) Датчики; (240299) Датчики; (240300) Тягонапоромір тнмп-52; (240301) Тягонапоромір тнмп-52; (240302) Тягонапоромір тнмп-52; (240303) Тягонапоромір тнмп-52; (240304) Частотний
перетворювач; (240305) Блок переносу інформації; (240306) Коректор об’єму газу; (240307) Лічильник; (240308) Коректор об’єму газу; (240309) Лічильник газу; (240310) Частотний перетворювач;
(240311) Лічильники газу; (240312) Лічильники газу; (240313) Регулятор РДУК; (240314) Димосос
з електродвигуном; (240315) Фільтр механічний; (240316) Фільтр механічний; (240317) Димосос з
електродвигуном; (240318) Котел е; (240319) Бак розчину; (240320) Димосос з електродвигуном;
(240321) Економайзер ВТИ; (240322) Економайзер ВТИ; (240323) Деаераціонна колона; (240324)
Деаераціонний бак; (240325) Фільтр механічний; (240326) Солерозчинник; (240327) Економайзер
ВТИ; (240328) Охолоджувач; (240329) Охолоджувач; (240330) Насос 4мс-10/5 45 квт; (240331)
Насос 4мс-10/5 45 квт; (240332) Насос центробіжний ЦМСГ з електродвигуном; (240333) Насос
1,5 6-д; (240334) Димосос з електродвигуном; (240335) Стойка СРГС; (240336) Колонки водовказівні; (240337) Колонки водовказівні; (240338) Колонки водовказівні; (240339) Колонки водовказівні; (240340) Вентилятор вдн-11/2; (240341) Установка бактерицидна; (240342) Деаератор;
(240343) Кран козловий; (240344) Насос ПДВ; (240345) Пальник ГМГ; (240346) Пальник ГМГ; (240347)
Насос зк-45/55; (240348) Насос к-20нв; (240349) Стіл стк-300; (240350) Мотопомпа мп-1600; (240351)
Насос к-45/30; (240352) Насос к-90/55; (240353) Насос к-90/55; (240354) Електродвигун 11 КВТ;
(240355) Газоаналізатор уг-2; (240356) Насос к-80/50-200; (240357) Насос к-165; (240358) Насос
х-50-32; (240359) Насос х-50-32; (240360) Решафер; (240361) Насос х-50-32; (240362) Насос ЦМСГ
38/176; (240363) Економайзер вти; (240364) Котел де; (240365) Вентилятор вдн-11/2; (240366)
Переносна електростанція; (240367) Котел де; (240368) Насос св-16-15; (240369) Шит керування;
(240370) Пальник для спалювання біогазу; (240371) Клапан пкв-100; (240372) Клапан пкв-100;
(240373) Клапан пск-50; (240374) Клапан електромагнітний; (240375) Кран кзшс-80; (240376) Кран
кзшс-80; (240377) Манометр ЕКМ 16кгс; (240378) Манометр ЕКм 16кгс; (240379) Манометр котловий
мп-5; (240380) Манометр котловий мп-5; (240381) Напоромір НМП-52; (240382) Напоромір НМП-52;
(240383) Перетворювач; (240384) Регулятор кн-2; (240385) Регулятор рдук-100; (240386) Сигналізатор
ЕРСУ; (240387) Сигналізатор ЕРСУ; (240391) Стропи; (240392) Телефонний апарат; (240393) Телефон
ПАНАСОНІК; (240394) Стерилізатор; (240395) Стоматологічний прибор; (240396) Бормашина бпо-4;
(240397) Установка; (240398) Дефлегматори ф-25; (240399) Вага дс530; (240400) Ємкість для стоків;
(240401) Мірник нж; (240402) Царга; (240403) Насос смє; (240404) Конденсатор; (240405) Електромагнітний витратомір; (240406) Частотний перетворювач; (240407) Перетворювач зварочний;
(240408) Трансформатор зварочний; (240409) Електротельфер; (240410) Електротельфер; (240411)
Підставка під колону; (240412) Холодильник; (240413) Холодильник спирту; (240414) Спиртові
трубопроводи; (240415) Конденсатор трубчатий; (240416) Спиртомірник; (240417) Спиртомірник;
(240418) Вакуумпереривач; (240419) Вакуумпереривач; (240420) Ректифікаційна колона; (240421)
Конденсатор; (240423) Електродвигун; (240424) Збірник лютерної води; (240425) Спиртомірник;
(240426) Спиртомірник; (240427) Спиртомірник; (240428) Комунікаційний апарат цеху; (240429)
Напарний бак води; (240430) Дріжджегенератор; (240431) Дріжджегенератор; (240433) Бродильний чан; (240434) Бродильний чан; (240435) Бродильний чан; (240436) Бродильний чан; (240437)
Бродильний чан; (240438) Дрожанка чист, культури; (240439) вага циферблатна; (240440) Ресивер
повітряний; (240441) Ресивер повітряний; (240442) Ресивер повітряний; (240443) Ємкість для кислоти; (240444) Ємкість для меляси; (240445) Ємкість для меляси; (240446) Ємкість для меляси;
(240447) Ємкість для меляси; (240448) Ємкість для меляси; (240449) Ресивер повітряний; (240450)
Напірний меласн, бак; (240451) Напірн. ємкість конденсата; (240452) Напірний меласн, бак; (240454)
Маточник; (240455) Маточник; (240456) Піноуловлювач; (240457) Вентилятор вг; (240458) Засувка;
(240459) Засувка; (240460) Засувка; (240461) Клапан регулювання; (240462) Клапан регулювання;
(240463) Клапан нж; (240464) Засувка нж; (240465) Клапан нж; (240466) Клапан нж; (240467) Комунікації;
(240468) Електротельфер; (240469) Дефлегматори; (240470) Мірники бражки; (240471) Мірники
бражки; (240472) Насос; (240473) Насос; (240474) Дефлегматор дфохбарабанний; (240475) Конденсатор; (240476) Насос рнк-4; (240477) Апарат контрольний; (240478) Дефлегматор ректоколони;
(240479) Дефлегматор ректоколони; (240480) Компресор; (240481) Насос; (240482) Насос; (240483)
Снаряд контрольний; (240484) Насос д-320/50; (240485) Насос д-320/50; (240486) Насос д-320/50;
(240487) Насос д-320/50; (240488) Насос нмп20-29; (240489) Насос нмп20-29; (240490) Насос
нмп20-29; (240491) Насос к-45/50; (240492) Дефлегматор; (240493) Дефлегматор; (240494) Конденсатор; (240495) Конденсатор; (240496) Конденсатор; (240497) Дефлегматор; (240498) Дефлегматор;
(240500) Апарат контрольний; (240501) Конденсатор; (240502) Конденсатор; (240503) Конденсатор;
(240504) Насос; (240505) Насос; (240506) Насос; (240507) Насос центробіжний ак-65/40; (240508)
Шафа металева; (240509) Насос з електродвигуном; (240510) Насос; (240511) Компресор; (240512)
Конденсатор бражний; (240513) Спиртоуловач; (240514) Насос; (240515) Насос; (240516) Тельфер;
(240517) Мірник; (240518) Насос; (240519) Мірник; (240520) Насос; (240521) Конденсатор; (240522)
Насос рмк-4; (240523) Теплообмінник; (240524) Ректифікаційна колона; (240525) Бродильний чан;
(240526) Бродильний чан; (240527) Бродильний чан; (240528) Бродильний чан; (240529) Бродильний
чан; (240530) Клапан регулювання; (240531) Клапан регулювання; (240532) Клапан регулювання;
(240533) Установка абсол. спирту; (240534) Дефлегматор; (240535) Спиртомірник; (240536) Спиртомірник; (240537) Сепаратор бражки; (240538) Запірна арматура; (240540) Теплообмінник; (240541)
Електродвигун 37 квт; (240542) Установка буран; (240543) Перетворювач; (240544) Перетворювач;
(240545) Перетворювач; (240546) Перетворювач; (240547) Клапан регулювання; (240548) Ротаметри;
(240549) Ротаметр рм-16 жуз; (240550) Щит керування; (240551) Ректифікаційна колона; (240552)
Станок свердлильний; (240553) Діафрагма; (240554) Міст ксм-3; (240555) Міст ксм-3; (240556)
Манометр МСП; (240557) Пристрій пв-10/9; (240558) Пристрій пв-10/9; (240559) Пристрій пв10/9; (240560) Пристрій пв-10/9; (240561) Пристрій пв-10/9; (240562) Пристрій пв-10/9; (240563)
Регулятор рівня; (240564) Регулятор рівня; (240565) Регулятор рівня; (240566) Манометр мсп;
(240567) Пристрій ксд-2/074; (240568) Пристрій ксд-2/074; (240569) Пристрій ксд-2/074; (240570)
Пристрій МІМ; (240571) Пристрій МІМ; (240572) Електрозапальники; (240573) Міст ксм-4;
(240574) Ротаметр пневматичний; (240575) Ротаметр пневматичний; (240576) Ротаметр пневматичний; (240577) Рівнемір УБП; (240578) Верстак для кіп; (240579) Рівнемір убп-2; (240580) Ротаметр РМЖУЗ; (240581) Рівнемір УБП; (240582) Магазин Е-5035; (240583) Регулятор пневматичний; (240584)
Пристрій ксм; (240585) Магазин опорів; (240586) Міст ксм-02-079; (240587) Шафа сушильна; (240588)
Стіл для ваги; (240589) Аквадистилятор; (240590) Калькулятор; (240591) Компресор; (240592) Вага
метрична; (240593) Хроматограф; (240594) Екруветки готової продукції; (240595) Холодильник спирту; (240596) Конденсатор; (240597) Конденсатор; (240598) Електрошафа; (240599) Електродвигун;
(240600) Конденсатор бражної колони; (240601) Спиртоуловлювач; (240602) Мотор-редуктор-683;
(240604) Електродвигун; (240605) Вакуум-переривач; (240606) Конденсатор; (240607) Конденсатор; (240608) Конденсатор; (240609) Конденсатор; (240610) Шафа стерилізаційна;
(240611) Апарат; (240612) Сепаратор бражки; (240613) Бражна колона; (240614) Дефлегматор; (240615) Дефлегматор; (240616) Збірник меляси; (240617) Збірник меляси; (240618)
Збірник меляси; (240619) Збірник меляси; (240620) Стерилізатор чистої культури; (240621)
Дріжджегенератор; (240622) Дріжджегенератор; (240623) Дріжджегенератор; (240624) Дріжджегенератор; (240625) Дріжджегенератор; (240626) Бродильний чан; (240627) Бродильний
чан; (240628) Бродильний чан; (240629) Бродильний чан; (240630) Бродильний чан; (240631)
Бродильний чан; (240632) Бродильний чан; (240633) Бродильний чан; (240634) Бродильний чан; (240635) Бродильний чан; (240636) Піноуловлювач; (240637) Апарат чистої культури;
(240638) Апарат чистої культури; (240639) Піноуловлювач; (240640) Технологічні трубопроводи;
(240643) Спиртоуловлювач; (240644) Насос; (240646) Хроматограф; (240647) Хроматограф; (240648)
Насос; (240649) Насос; (240651) Сушилка; (240653) Качалки лабораторні; (240654) Бак НЖ; (240656)
Фасовочний прес; (240657) Апарат стальний емальований; (240658) Апарат стальний емальований;
(240659) Насос; (240660) Насос; (240661) Насос; (240662) Апарат; (240664) Насос; (240665) Насос; (240667) Ваги; (240669) Стерилізатор; (240671) Центрифуга лабораторна; (240672) Біор-025;
(240675) Спектрофотометр; (240677) Мікроскоп; (240681) Випарювач; (240682) Нітротометр; (240683)
Приладовий стіл; (240684) Приладовий стіл; (240685) Приладовий стіл; (240686) Шафа витяжна;
(240691) Змішувач лабораторний; (240694) Нітротометр; (240695) Іономір; (240696) Іономір; (240697)
Киснемір; (240703) Канцелярський стіл великий; (240704) Шафа велика двохдверна; (240706) Комунікації експериментальної установки; (240707) Насосне 32-200; (240708) Електромагнітний витратомір;
(240709) Електромагнітний витратомір; (240711) Електротельфер; (240712) Електрощити освітлення;
(240713) Електрокран-балка; (240714) Таль електрична; (240715) Таль електрична; (240718) Насос
зк-65; (240719) Газодувка; (240720) Повітродувка з електромотором; (240721) Повітродувка; (240723)
Повітродувка; (240724) Насос ц-62496; (240725) Насос; (240726) Вентиль; (240727) Вентилятор;
(240728) Установка; (240730) Насос; (240731) Насос; (240732) Насос; (240733) Насос; (240734)
Компресор; (240735) Установка; (240736) Панелі що-70; (240737) Панелі що-70; (240738) Клапан нж;
(240739) Клапан нж; (240740) Теплообмінник; (240741) Конденсатор; (240742) Вологовідділювач;
(240743) Блок сушки; (240744) Адсорбер; (240746) Ресивер с; (240748) Теплообмінник; (240749)
Адсорбер; (240752) Адсорбер; (240753) Охолоджувач; (240755) Ємність; (240758) Апарат для ремонту
балонів; (240759) Блок сушки; (240760) Конденсатор вуглекислого газу; (240761) Компресор; (240762)
Кран-балка; (240763) Холодильник; (240764) Установка сушки; (240766) Компресор повітряний;
(240767) Насос; (240768) Ємність; (240769) Насос; (240772) Компенсатор; (240773) Компенсатор;
(240774) Насос ОТК 6-70; (240775) Насос ОТК 6-70; (240776) Ємність з склопластику; (240783) Ємність
для фосфорної кислоти 60 м. Куб.; (240784) Ємність для НСІ 3; (240785) Насос 3х-9д з електродвигуном;
(240786) Насос 3х-9д з електродвигуном; (240787) Насос 3х-9д з електродвигуном; (240788) Насос
3х-9д з електродвигуном; (240789) Насос 3х-9д з електродвигуном; (240790) Дріжджевирощувальний чан; (240791) Ємність із склопластику; (240792) Насос к-45-31-кс; (240793) Насос к-45-31-кс;
(240794) Насос к-45-31-кс; (240795) Сепаратор сос-501; (240796) Сепаратор ВВС; (240797) Сепаратор ввс; (240798) Ємність кислотна 85 м. Куб.; (240799) Ємність кислотна 85 м. Куб.; (240801)
Насос к-45-54; (240802) Насос к-45-54; (240805) Сепаратор СДЦ; (240808) Сепаратор свц-531;
(240809) Сепаратор свц-531; (240810) Насос к-20-53асд; (240812) Сепаратор; (240813) Сепаратор;
(240831) Ємність для зберігання ефірів обємом = 75 м. куб.; (240832) Ємність для зберігання
ефірів обємом = 75 м. куб.; (240833) Ємність для зберігання ефірів обємом = 75 м. куб.; (240834)
Бак для зберігання сивушного масла; (240835) Бак для зберігання сивушного масла; (240836)
Ємність для спирту обємом = 400 м. Куб.; (240838) Калькулятор; (240839) Візок гідравлічний;
(240841) Електролічильник; (240843) Вирівнювач цду-2; (240844) Вирівнювач цду-2; (240845) Вирівнювач цду-2; (240846) Спиртомірник обємом = 250 дкл.; (240847) Спиртомірник обємом = 75
дкл.; (240848) Спиртомірник обємом = 999,5 дкл.; (240849) Спиртомірник обємом = 999,5 дкл.;
(240850) Бак для зберігання технічних рідин; (240851) Бак для зберігання технічних рідин; (240852) Бак
для зберігання технічних рідин; (240853) Мірник; (240854) Насос Ц-АСЦЛ; (240855) Насос Ц-6СВМ;
(240856) Спиртомірник К-7ВМА; (240857) Спиртомірник К-7ВМА; (240858) Бак під ЕАФ; (240859)
Спиртомірник обємом = 250 дкл.; (240860) Касовий апарат; (240861) Радіостанція; (240862) Касовий апарат; (240864) Електротельфер; (240868) Нівелір; (240871) Сигналізатор зонд 1/57; (240872)
Вага ЖД- 150 ТН.; (240873) Ємність 15 м. Куб.; (240874) Ємність 14,2 м. Куб.; (240875) Ємність 14.6
м. Куб; (240876) Ємність 7.5 м. Куб.; (240878) Насос зн 40-200/11; (240880) Пневматичний молот;
(240881) Апарат сварочний; (240882) Таль електрична; (240883) Токарний гвинторізний станок;
(240884) Токарний станок; (240885) Фрезерний станок; (240886) Токарний станок к-62; (240887) Токарний станок к-62; (240888) Станок фугувальний; (240889) Прес гідравлічний універсальний; (240890)
Троьхвальцевий станок; (240891) Станок срз-6; (240892) Станок сфа-4; (240893) Заточний станок;
(240894) Кран-балка підвісна 3-ох тонна; (240895) Станок для розпилювання дерева; (240896) Точильношліфувальний станок; (240897) Вертикально-свердлильний станок; (240898) Станок 7-б-32; (240899)
Станок карусельний; (240900) Машина трубозгинна; (240901) Ножиці гільйотинні; (240902) Фрезерний станок; (240903) Зварочний агрегат; (240904) Пересувна компресорна станція; (240906) Станок
фугувальний; (240918) Установка титрована см-2; (240919) Аквадистилятор; (240920) Калькулятор;
(240921) Сахариметр; (240922) Лабораторний рефракторметр; (240937) Комп’ютер; (240939)
Принтер; (240941) Системний блок; (240943) Принтер; (240946) Системний блок; (240947) Монітор; (240949) Принтер; (240951) Кабельна система; (240955) Принтер; (240957) Системний блок;
(240958) Ксерокс; (240960) Гідравлічна частина насоса; (240961) Ємкість харчова 5тис л; (240965)
Насос 80-50-200з ел. дв. 11/3000; (240966) Насос ХЦ-М 12/25 з ел. двигуном;
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(240968) Насос К-80-50-200 з ел. двигуном; (240970) Комп’ютер в комплекті; (240971) Прінтер багатофункціональний Canon; (240972) Мінімийка Коршер; (240973) Блок лікарський (С-Порта); (240974)
Витратомір «Взлет»; (240975) Витратомір «Взлет»; (240976) Мегаометр;
(240978) Трансформатор струму; (240979) Трансформатор струму; (240980) Гідравлічна частина насоса SV 1615 F; (240981) Насос ПСВН-80/11-1500; (240982) Ремкомплект № 2 до насосу ХЦМ 6/30М;
(240983) Насос АСВН-80 11/1500; (240984) Насос ХИМ 6/30 з ел. двигуном; (240985) Діфмонометр;
(240986) Гідравлічна частина насоса; (240987) Ротор в зборі до насосу Д320/50; (240990) Бражна колона д.1400мм (28тар.сито); (240991) Ел. Лічильник; (240992) Насос FНЕ 50-200/110 3х400В; (240993)
Мікроскоп бінокулярний ХSP – 1288; (240994) Шафа керування насосною станцією; (240995) апарат
зварювальний напівавтомат MIG-250; (240996) к-т паронітових прокладок 2000 мм; (240997) куб 2000
мм нержавійка; (240998) тарілка н/ж д.1900; (240999) тарілка н/ж д.1992; (241000) спіральний теплообмінник F = 60 м. кв. н/ж; (241001) системний блок ІТ G-4560; (241002) кипятильник н/ж БК F-120м.кв.;
(241003) Сепараційна насадка бражної колони; (241004) Парові продуктові комуникації O 475, 450,
320, 300, 250 мм; (241005) Кришка сепараційної насадки із рошувальним пристроїм; (241006) Збірник
флегмового компоненту ректифікації (ФКР); (241007) Місткість для кубової ріднини; (241008) Обичайка гідравлічного затвору (бардовідвідник); (241009) Краплевловлювач; (241010) Циклон; (241011)
Насос Pumps 32-160/5,5-2; (241012) Насос Pumps 80-315/11-4; (241013) Хроматограф «Кристал»;
(241014) Генератор водню ГВ-6; (241015) Фотоелектроколориметр КФК – 3-01; (241016) Дозатор
автоматичний; (241017) Компресор 24л.; (241018) ПК Intel PIV 2800 mHz; (241019) Гвинтовий компресор Fokus 22; (241021) перетворювач тиску РС-28; (241022) Перетворювач частоти; (241023) контролер малоканал. мікропроцесорний; (241024) Парова продуктова комунікація та приймальна місткість
для залишкової барди 168 кг товщина металу 1,5 мм; (241025) алюмінієва конструкція 14,3 м. куб.;
(241026) витратомір-ліч. електромагн. ІВК-3 DN50 з індикатор; (241027) Емність для зберігання ЕАФ;
(241028) Емність для зберігання ЕАФ; (241029) Емність для зберігання ЕАФ; (241030) Емність
для зберігання ЕАФ; (241031) Прицеп; (241032) Автопогрущик; (241033) Напівпричеп цистерна;
(241034) Екскаватор; (500549) Насос Lovara 15SV05F040T-Ex; (500550) насос Lovara ESHS 80250/110/C45VSNZ-Ex; (500551) Насос Lovara ESHS 40-250/110/C25VSSZ-Ex; (500552) Насос Lovara
ESHS 40-250/110/C25VSSZ-Ex; (500567) Насос Lovara 10SV15F055Т; (500568) Монітор 23,6 Liyama
ProLite X2474HV-B1; (500569) Системний блок IT-Block G5400Work; (500570) SCADA-система Visual
Intellect Standart v/2.0; (500571) Системний блок НЕО; (500572) Перетворювач електропневматичний
МТМ 810 din; (500573) Перетворювач електропневматичний МТМ 810 din; (500574) Перетворювач
електропневматичний МТМ 810 din; (500575) Перетворювач електропневматичний МТМ 810 din;
(500576) Перетворювач електропневматичний МТМ 810 din; (500577) Перетворювач електропневматичний МТМ 810 din; (500578) Перетворювач електропневматичний МТМ 810 din; (500647) Системний блок; (500648) Системний блок IT-Block G5400Work; (500649) Багатофункційний пристрій
БФП Canon imageRUNNER 1435i; (241035) Автовишка зіл-130 98-154; (241036) Автокран 36-64;
(241037) Автомобіль уаз-469-31-51; (241038) Автомобіль зіл-130 00138; (241039) Тепловоз; (241040)
Автомобіль газ 3120; (241041) Автомобіль маз323; (241042) Автомобіль нива 4170; (241043) Автомобіль 94-65; (241044) Автомобіь шкода-супер Б; (240837) Телевізор; (241045) Стіл двохтумбовий;
(241046) Холодильник; (241047) Холодильник норд; (241048) Комплект «діалог»; (241053) Шафа
металева; (241054) Шафа металева; (241055) Шафа; (241056) Шафа двухдверна; (241057) Стіл двотумбовий; (241058) Холодильник; (241059) Холодильник норд; (241060) Холодильник норд; (241061)
Шафа книжна; (241062) Шафа книжна; (241063) Шафа двохдверна; (241064) Стіл лабораторний;
(241065) Стенд для перевірки; (241066) Стіл лабораторний; (241067) Холодильник; (241068) Стіл
лабораторний № 6; (241069) Стіл лабораторний № 11; (241070) Холодильник; (241071) Лабораторний
стіл двухсторонній; (241072) Лабораторний стіл двухсторонній; (241073) Шафа з ящичками; (241074)
Шафа миючого столу; (241075) Лабораторний стіл односторнний; (241076) Шафа миючого столу;
(241077) Шафа лабораторна; (241078) Шафа лабораторна металева; (241079) Канцелярський стіл;
(241080) Шафа середня; (241081) Шафа низька; (241083) Шафа низька; (241084) Шафа металева;
(241086) Стіл двотумбовий; (241087) Шафа двохдверна; (241088) Шафа металева; (241092) Холодильник; (241093) Стіл лабораторний; (241094) Стіл лабораторний пристінний; (241095) Набор кухонний;
(241096) Набор кухонний; (270973) Колонка капiлярна FFAP; (241097) Експериментальна установка біогазу
Нежитлова будівля -адміністративний будинок загальною площею 378,2 кв. м
Тернопільська обл.,
м. Бережани,
вул. Руська, 2

Назва балан
соутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Головне
управління
статистики у
Тернопільській
області, код
за ЄДРПОУ
02362374

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)
Нежитлове приміщення, адміністративний будинок загальною площею 136,5 кв. м
ТернопільДержавна
Державна
Наказ Фонду
ська область, установа
служба Укра- від 18.03.2020
Лановець«Тернопільїни з питань
№ 509 «Про
кий район,
ська обласна безпечносвнесення
м. Ланівці,
фітосанітарна ті харчових
змін до навул. Українлабораторія», продуктів
казу Фонду
ська, 50
код за ЄДРПОУ та захисту
від 28.12.2019
38480210
споживачів
№ 1574 «Про
(код ЄДРПОУ затверджен39924774)
ня переліків
об’єктів малої
приватизації,
що підлягають
приватизації в
2020 році» (із
змінами)
Нежитлова будівля, будівля гаража загальною площею 47,2 кв. м
ТернопільДержавна
Державна
Наказ Фонду
ська область, установа
служба Укра- від 18.03.2020
Лановець«Тернопільїни з питань
№ 509 «Про
кий район,
ська обласна безпечносвнесення
м. Ланівці,
фітосанітарна ті харчових
змін до навул. Українлабораторія», продуктів
казу Фонду
ська, 50
код ЄДРПОУ
та захисту
від 28.12.2019
38480210
споживачів
№ 1574 «Про
(код ЄДРПОУ затверджен39924774)
ня переліків
об’єктів малої
приватизації,
що підлягають
приватизації в
2020 році» (із
змінами)
Окреме майно Козлівського місця провадження діяльності
ДП «Укрспирт», Міністерство Наказ Фонду
та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі:;
код за ЄДРПОУ розвитку
від 04.08.2020
економіки,
№ 1299 «Про
(300002) Адміністративно-побутовий корпус (адмінкорпус); (300017) Адміністративно-побутовий корпус Тернопільська 37199618
торгівлі та
внесення
(будівля їдальні) (загал.п. 842,9 кв. м.); (300032) Матеріальний склад (зерносклад); (300024) Матері- обл., Козівсільського
змін до наальний склад; (300025) Матеріальний склад (прибудова) (загал. п. 825,7 кв. м); (300006) Виробничий ський р-н,
господарства
казу Фонду
корпус (будівля варильного відділення); (300009) Виробничий корпус (будівля бродильного відділення) смт. Козлів,
України
від 28.12.2019
(загал. п. 2 386,1 кв. м.); (300016) Будівля складу ПММ (загал. п. 19,1 кв. м); (300030) Будівля роз- вул. Завод№ 1574 «Про
мельного відділення; (300013) Галереї (загал. п.1 211 кв. м); (300031) Будівля зерноскладу (загал. ська, 34
затвердженп. 1 772,2 кв. м.); (300007) Виробничий корпус № 2 (горілчаний цех); (300033) Виробничий корпус
ня переліків
№ 2 (будівля солодового відділення); (300022) Виробничий корпус № 2 (виробнича лабораторія);
об’єктів малої
приватизації,
що підлягають
(300021) Виробничий корпус № 2 (будівля крохмального цеху) (загал. п. 2 719,6 кв. м.); (300019)
приватизації в
Будівля котельні; (300020) Будівля котельні (прибудова) (загал. п. 616,8 кв. м.); (300012) Будів2020 році» (із
ля прохідної (загал. п. 110,9 кв. м.); (300023) Будівля насосної мазутного господарства (загал. п.
змінами)
49,4 кв. м.); (300028) Корівник (загал. п. 1 267,4 кв. м.); (300026) Будівля мехмайстерні (загал. п.
596,3 кв. м.); (300001) Гаражі (загал. п. 787,6 кв. м.); (300015) Тарний склад (загал.п. 555,8 кв.м.);
(300003) Будівля дизель-генератора (артсвердловина № 1); (300008) Будівля дизель-генератора
(загал. п.128,9 кв. м.); (300018) Будівля компресорної станції; (300014) Будівля компресорної станції (старе спиртосховище) (загал. п. 272,6 кв. м.); (300036) Спиртосховище (загал. п. 538,9 кв. м.);
(300005) Будівля ректифікаційного відділення (загал. п. 633,4 кв. м.); (300011) Будівля їдальні (загал. п. 124 кв. м.); (300037) швейний цех (загал. п. 181,1 кв. м.); (300027) Будівля очисних споруд
(загал. п. 46,1 кв. м.); (300010) Будівля насосної оборотного водопостачання (загал. п. (20,5 кв. м.);
(300035) Спиртосховище, вагова з прохідною (будівля спиртобази) (загал. п. 606 кв. м.); (300034) Тернопільська
Мірно-відпускне відділення, наливна естакада (загал. п. 154,7 кв. м.)
обл., Козівський р-н,
с. Яструбове,
вул. Залізнична, 20
(300004) Споруда артсвердловини № 2
Тернопільська
обл., Козівський р-н,
смт. Козлів,
вул. Заводська, 34
(300029) Склад металевий (загал. п. 512 кв. м.)
Тернопільська
обл., Козівський р-н,
с. Яструбове,
вул. Залізнична, 20
(300038) Бардонагромаджувачі; (300039) Мелясна ємність; (300040) Завальна яма; (300041) Силос- Тернопільська
ний склад виробничий; (300042) Завальна яма; (300043) Огорожа заводу; (300044) Підїздні дороги; обл., Козів(300045) Підїздні дороги; (300046) Підїздні дороги; (300047) Підїздні дороги; (300048) Димова труба; ський р-н,
(300049) Відстойники; (300050) Зерносклад металевий; (300051) Огорожа спиртобази; (300052) Підїздні смт. Козлів,
дороги ж/д станції; (300053) Підїздні колії (Яструбово); (300054) Мережа виробничих трубопроводів; вул. Завод(300055) Мережа водопостачання; (300056) Мережа каналізації; (300057) Мережа паропостачання; ська, 34
(300058) Трубопровід водоочистки; (300059) Газопровід котельні; (300060) Водопровід крохмального цеху; (300061) Трубопровід крохмального; (300062) Передатні пристрої мазутного; (300063) Зовнішнє передаточне обладнання спиртобази; (300064) Кабель ЛЕП спиртобази; (300065) Компресор
Aircast СБ4/С-100; (300066) Насос вакуумний КО 503; (300067) Графопроектор ЛИТЕР 1250; (300068)
Монітор 17» Samsung 730BF TFT; (300069) Комп’ютер Sempron 64; (300070) Монітор 22» LG TFT;
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(300071) Ноутбук ASUS A7U; (300072) Телефакс Panasonic KX-FL403; (300073) Монітор 17» LG FL 1752S
TFT; (300074) Комп’ютер Celeron 2600; (300075) Телефакс Panasonic KX-FL403; (300076) Насос ЕВВ
6-16-110; (300077) Насос ЕВВ 6-16-140; (300078) Насос ЕВВ 6-16-90; (300079) Насос ЕВВ 8-40-90;
(300080) Насос ЕЦВ 8-40-90; (300081) Насос ЕЦВ 8-40-90; (300082) Насос ЕЦВ 8-40-90; (300083)
Насос ЕЦВ 8-40-90; (300084) Насос ЕЦВ 8-40-90; (300085) Насос ЕЦВ 8-40-90; (300086) Насос ЕЦВ
8-40-90; (300087) Насос ЕЦВ 8-40-90; (300088) Насос ЕЦВ 8-40-90; (300089) Насос ЕЦВ 8-40-90;
(300090) Насос ЕЦВ 8-40-90; (300091) Насос ЕЦВ 8-40-90; (300092) Насос ЕЦВ 8-40-90; (300093)
Насос ЕЦВ 8-40-90; (300094) Насос ЕЦВ 8-40-90; (300095) Насос ЕЦВ 8-40-90; (300096) Насос
ЕЦВ 8-40-90; (300097) Насос 3М 40-200/5.5; (300098) Насос НЖН-200; (300099) Насос НЖН-200;
(300100) Насос СМ-125-80-315/4; (300101) Насос СМ-150-125-315/4а; (300102) Бражна колона;
(300103) Бражна колона № 2; (300104) Водонапірний бак; (300105) Декантер; (300106) Дефлегматор F=100 м2; (300107) Дефлегматор F=18 м2; (300108) Дефлегматор F=20 м2; (300109) Дефлегматор F=20 м2; (300110) Дефлегматор F=25 м2; (300111) Дефлегматор F=40 м2 н.ж.; (300112)
Дефлегматор F=40 м2 н.ж.; (300113) Дефлегматор F=40 м2 н.ж.; (300114) Дефлегматор F=50 м2
н.ж.; (300115) Дефлегматор F=63 м2 н.ж.; (300116) Дефлегматор F=65 м2; (300117) Дефлегматор
БРУ; (300118) Епюраційна колона; (300119) Кип’ятильник F=10 м2; (300120) Кипятильник; (300121)
Кипятильник; (300122) Кипятильник F=20 м2 н/ж; (300123) Комплект ректифікаційного обладнання;
(300124) Конденсатор; (300125) Конденсатор 10м; (300126) Конденсатор F=10 м2; (300127) Конденсатор F=10 м2; (300128) Конденсатор F=10 м2; (300129) Конденсатор F=21 м2; (300130)
Ліхтар оглядовий 3-ходовий; (300131) Ліхтар оглядовий 3-ходовий; (300132) Ліхтар оглядовий
3-ходовий; (300133) Ліхтар оглядовий 3-ходовий; (300134) Ловушка F=5 м2; (300135) Метанольна колона (ККО); (300136) Насос 3М 40-160/4.0; (300137) Насос 3М 40-160/4.0; (300138) Насос
3М 40-200/5.5; (300139) Насос 3М 40-200/5.5 А; (300141) Насос 3М 65-200/22; (300142) Насос
3М 65-200/22; (300143) Насос 5SV02F003T-Atex/ II2G EExd IIBT4 IP5; (300144) Насос 5SV02F003TAtex/ II2G EExd IIBT4 IP5; (300145) Насос 5SV02F003T-Atex/ II2G EExd IIBT4 IP5; (300146) Насос
5SV02F003T-Atex/ II2G EExd IIBT4 IP5; (300147) Насос DWO 200 М; (300148) Насос DWO 400;
(300150) Насос EBARA 3М 40-200/5.5; (300152) Насос WILO MHI 205-1/E/3-400-50-2; (300153) Насос WILO MHI 805-1/E/3-400-50-2; (300154) Насос WILO MHI 805-1/E/3-400-50-2; (300155) Насос
WILO MHI 805-1/E/3-400-50-2; (300156) Насос ВВН 1-3; (300157) Насос ВВН 1-3; (300158) Насос
ВВН 1-3; (300159) Насос ВВН 3/0.4; (300160) Насос ВВН 3/0.4; (300162) Насос ВВН 3/0.4; (300163)
Насос ВВН 3/0.4; (300164) Насос СМ 80-50-200/4 з ел. двиг. 4/1500 АИР100L4; (300166) Підігрівач;
(300167) Підігрівач; (300169) Підігрівач бражки F=76 м2 н.ж.; (300171) Ректифікаційна колона;
(300172) Розгонна колона (КРЕАФ); (300173) Сивушна колона д.900; (300174) Спиртоловушка F=12 м2;
(300175) Теплообмінник 10ТНх30/1Р-SC-S; (300176) Теплообмінник BRO. 1-3-1.0 N-ІІ; (300177) Теплообмінник спіральний F=40 м.кв н/ж; (300178) Теплообмінник спіральний F=40 м.кв.; (300179)
Теплообмінник ТНх20/1Р-SC-S; (300180) Газоаналізатор 4-ох канальний; (300181) Газоаналізатор
4-ох канальний; (300182) Кипятильник F=20; (300183) Кипятильник А=10 м2; (300184) Конденсатор
10м; (300185) Автоматика БРУ; (300186) Витратомір-лічильник для води та гомогенних середовищ;
(300187) Клапан 25нж 50нж ДУ 25; (300188) Клапан 25ч 37нж ДУ 100; (300189) Клапан 25ч 37нж
ДУ-50; (300190) Клапан 25ч 37нж ДУ-50; (300191) Клапан 25ч 38нж ДУ 80; (300192) Клапан 25ч
38нж ДУ 80; (300193) Клапан 8-709-11 ДУ-20; (300194) Клапан ДУ-50; (300195) Клапан ДУ-80 н/ж;
(300196) Клапан зворотній DN100 Pn16; (300197) Клапан зворотній DN100 Pn16; (300198) Клапан
регулюючий 25нж 48нж ДУ 40; (300199) Клапан регулюючий 25нж 48нж ДУ 40; (300200) Клапан
регулюючий 25нж 48нж ДУ 40; (300201) Клапан регулюючий 25с 50нж ДУ 15; (300202) Клапан регулюючий 25ч 37нж; (300203) Клапан регулюючий 25ч 37нж; (300204) Клапан регулюючий 25ч 37нж
ДУ 80; (300205) Клапан регулюючий 25ч 37нж ДУ 80; (300206) Клапан регулюючий 25ч 38нж ДУ 50;
(300207) Масовий витратомір MASS 2100; (300208) Метран 100-Вн-ДВ-1241-02-МП; (300209) Метран
100-Вн-ДИВ-1341-02-МП; (300210) Метран 100-ДИВ-1341-02-МП; (300211) Метран 100-Ех-ДВ1241-02-МП; (300212) Метран 100-Ех-ДД-1420-02МП; (300213) Метран 100-Ех-ДД-1420-02МП;
(300214) Метран 100-Ех-ДД-1420-02МП; (300215) Метран 100-Ех-ДД-1420-02МП; (300216) Метран 100-Ех-ДД-1422-02МП; (300217) Метран 100-Ех-ДД-1422-02МП; (300218) Метран 100-ЕхДД-1422-02МП; (300219) Метран 100-Ех-ДД-1422-02МП; (300220) Метран 100-Ех-ДД-1430-02-МП;
(300221) Метран 100-Ех-ДД-1430-02-МП; (300222) Монітор 19» Samsung 192 V TFT; (300223) Монітор 19» Samsung 943N TFT; (300225) Позиціонер ППС-100-25; (300226) Позиціонер ППС-100-25;
(300227) Позиціонер ППС-100-25; (300228) Позиціонер ППС-100-25; (300229) Ротаметр РМ 1.6 жуз;
(300230) Ротаметр РМ 2.5 ЖУЗ; (300231) Ротаметр РМ-0.04 Ж; (300232) Ротаметр РМ-0.04 Ж;
(300233) Ротаметр РМ-0.4 Ж; (300234) Ротаметр РП 0.16 ЖУЗ; (300235) Ротаметр РП 0.25 ЖУЗ;
(300236) Ротаметр РП 0.25 ЖУЗ; (300237) Ротаметр РП 0.4 1Ж; (300238) Ротаметр РП 2.5 жуз;
(300239) Ротаметр РП 2.5 1Ж; (300240) Ротаметр РП 2.5 жуз; (300241) Електрообладнання; (300242)
Лічильник води ДУ 80; (300243) Частотний перетворювач VLT AQUA Drive FC 200 FC-202P11KT;
(300244) Частотний перетворювач VLT Micro Drive FC-51 FC-051P22KТ; (300245) Частотний перетворювач VLT Micro Drive FC-51 FC-051P5K5; (300246) Частотний перетворювач VLT Micro Drive
FC-51 FC-051P7K5; (300247) Частотний перетворювач VLT Micro FC-051P5K5; (300248) Частотний
перетворювач Danfoss VLT 2815; (300249) Частотний перетворювач Danfoss VLT 2815; (300250)
Компресор ПКС-3.5 А; (300251) Станок деревообробний; (300252) Комп’ютер Asus; (300253)
Комп’ютер Athlon; (300254) Монітор 17» Samsung 713N TFT; (300255) Монітор 19» Samsung 913N TFT;
(300256) Монітор 19» Samsung SM B1930NW T; (300257) Монітор 20» Philips 201Е TFT; (300258)
Агрегат АВР-3000; (300259) Апарат ферментної обробки АФО № 1; (300260) Апарат ферментної обробки АФО № 2; (300261) Апарат ферментної обробки АФО № 3; (300262) Вакуум випаровувач; (300263) Зварочний апарат; (300265) Млин дисковий гомогенізуючий МДГ-36-М;
(300266) Насос EBARA 3М 40-200/11; (300267) Насос EBARA 3М 40-200/11; (300268) Насос
EBARA 3М 65-160/11; (300269) Насос EBARA 3М 65-160/11; (300270) Насос JL-65; (300271)
Оцукрювач; (300272) Редуктор 3МПМ-50-56-680-320; (300273) Редуктор 3МПМ-50-56-680-320;
(300274) Редуктор 3МПМ-50-56-680-320; (300275) Редуктор 3МПМ-50-56-680-320; (300276)
Редуктор 3МПМ-50-56-680-320-380УЗ; (300277) Теплообмінник спіральний F=40 м. кв н/ж;
(300278) Теплообмінник спіральний F=40 м.кв н/ж; (300279) Теплообмінник спіральний F=40 м. кв
н/ж; (300280) Теплообмінник спіральний F=40 м. кв н/ж; (300281) Головка гостропарова; (300282)
АСУ варильного відділення; (300283) АСУ варочного відділення; (300284) Компактна станція оператора
АСУ; (300285) Монітор 19» LG Flatron TFT; (300286) Установка конденсаторної компенсації реактивної
енергії варки; (300287) Електропривід AMV (E) 35 на клапан Danfoss VFS2 ДУ-25; (300288) Клапан 25ч
38нж ДУ 80; (300289) Клапан ДУ-80 н/ж; (300290) Насос DMS 4-7A-PP/E/C/F-1111F; (300291) Насос
DMS 4-7A-PP/E/C/F-1111F; (300292) Привід GM24A-SR; (300293) Частотний перетворювач VLT AQUA
Drive; (300294) Частотний перетворювач Danfoss VLT 2880; (300295) Головка закаточна (К-4-28);
(300298) Кран МП 007-80; (300299) Кран МП 007-80; (300300) Кран МП 007-80; (300301) Кран МП
007-80; (300302) Кран МП 007-80; (300303) Кран МП 007-80; (300304) Кран прохідний; (300305) Кран
прохідний; (300306) Кран прохідний; (300307) Кран прохідний; (300308) Кран прохідний; (300309) Кран
прохідний; (300310) Кран прохідний; (300312) Намивний фільтр; (300313) Патрон укупорювальний;
(300314) Патрон укупурювальний; (300315) Пісочний фільтр; (300316) Пристрій для розливу рідини;
(300317) Сортувальний чан; (300318) Станок пакув. УМЦ-600 УХЛ-4; (300320) Устаткування для фільтрації горілки; (300322) Фільтр ТО; (300323) Комп’ютер Athlon 4400; (300324) Монітор 22» Samsung TFT;
(300325) Дизель-генератор; (300326) Насос WILO TOP-S30/10 EM PN6/10; (300328) Дріжджанка № 1 –
7; (300329) Машинка для миття ємкостей ММН-4Н; (300330) Мішальний механізм дріжджанки № 1;
(300331) Мішальні пристрої дріжджанки № 7; (300332) Мотор-редуктор 3МПМ-50-56-515-32; (300333)
Мотор-редуктор 3МПМ-63-28-125С-С-320; (300334) Мотор-редуктор 4МП-40-45-375-110; (300335) Насос 3 MHS 32/200 5.5; (300336) Насос 3 MHS 40/200 5.5; (300338) Насос 3М 65-160/7.5; (300339) Насос
3М 65-160/7.5; (300340) Насос 3М 65-160/7.5; (300341) Насос 3М 65-160/7.5; (300342) Насос 3М 65160/7.5; (300343) Насос 3М 65-160/7.5; (300344) Насос 3М 65-160/7.5; (300345) Насос 3М 65-160/7.5;
(300346) Насос 3М 65-160/7.5; (300347) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж; (300348) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж;
(300349) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж; (300350) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж; (300351) Насос 3М 65-160/7.5
н/ж; (300352) Насос CR 16-120 F; (300353) Насос EBARA 3М 40-200/7.5; (300354) Насос пневматичний мембранний PHOENIX 20 P HTTPV; (300355) Насос СД 160/45а; (300358) Редуктор 3МПМ-5056-515-320; (300359) Теплообмінник; (300360) Теплообмінник (Бражний чан № 1); (300361) Теплообмінник (Бражний чан № 2); (300362) Теплообмінник (Бражний чан № 3); (300363) Теплообмінник
(Бражний чан № 5); (300364) Теплообмінник (Бражний чан № 6); (300365) Чан бродильний № 1;
(300366) Чан бродильний № 2; (300367) Чан бродильний № 3; (300368) Чан бродильний № 4; (300369)
Чан бродильний № 5-9; (300372) АСУ дріжджобродильного відділення; (300373) Блок безперебійного живлення ББЖ APS-Smart 1000VА; (300375) Компресор ПКС-3.5 А; (300376) Повітрезбірник
V=1.5 м3; (300377) Повітрезбірник V=1.5 м3; (300378) Ротаметр РМ 2.5 ЖУЗ; (300379) Частотний
перетворювач VLT Micro FC-051P5K5; (300380) Частотний перетворювач Danfoss VLT2855; (300381)
Частотний перетворювач Danfoss VLT 2875; (300382) Автомат 600А; (300383) Трансформатор 630 КВА;
(300384) Трансформатор 630 КВА; (300385) Установка конденсаторної компенсації реактивної енергії
енергомережі; (300386) Вага автомобільна ТВА-80-20-18(8) Пф-25(RC3); (300388) Електромарміт;
(300389) Компресор ПК-5.25; (300390) Установка для очистки і сушіння повітря; (300391) Автомат
електричний пакетного перекл-ня в ящ. ППЯ; (300392) Автомат електричний пакетного перекл-ня
в ящ. ППЯ; (300393) Ел.двигун 30 кВт; (300394) Плавний пуск Danfoss MCD 30307; (300395) Силове обладнання; (300396) Насос EBARA 3М 65-200/22; (300397) Теплообмінник M15-MFM8 89;
(300398) АСУ процесом горіння в котлах; (300399) Електромагнітний витратомір ПРЕМ ДУ-80;
(300400) Клапан VFS-2 ДУ-50 з електроприводом AMV (E) 35; (300401) Метран 100-ДИ-1161-11МП; (300402) Метран 100-Ех-ДИ-1161-11-МП; (300403) Метран 100-Ех-ДИ-1161-11-МП; (300404)
Метран 100-Ех-ДИВ-1311-02-МП; (300405) Метран 100-Ех-ДИВ-1311-02-МП; (300406) Метран
100-Ех-ДИВ-1341-02МП; (300407) Метран 100-Ех-ДИВ-1341-02МП; (300410) Мікропроцесорний
регулятор МТР-8-15-08-3-00-000-0-220; (300411) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15-08-300-000-0-220; (300412) Привід GM24A-SR; (300413) Привід SM24A-SR-TP з універсальним хомутом; (300414) Привід SM24A-SR-TP з універсальним хомутом; (300415) Вентилятор парового
котла; (300416) Вентилятор парового котла; (300417) Газопостачання котельні; (300418) Димосос;
(300419) Економайзер котла ДКВР 10/13 № 289; (300420) Економайзер котла ДКВР 10/13 № 329;
(300421) Ел.двигун АУР-100; (300422) Електродвигун; (300423) Електродвигун; (300424) Електродвигун; (300425) Електродвигун димососа котла № 289; (300426) Зварка; (300427) Модуль зв’язку
MC-IMOD-VEGA-1; (300428) Насос (300429) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж; (300430) Насос CD/E 120/20;
(300432) Насос EBARA CD 200/20; (300433) Насос IRG 65-160; (300434) Насос IRG 80-125 5.5 кВт;
(300435) Насос IRG 80-160; (300436) Насос WILO MVI 21614; (300437) Насос WILO MVI 3212; (300438)
Насос високого тиску CR2-180; (300439) Насос К 80-50-200 А; (300440) Охолоджувач випару; (300441)
Паровий котел ДКВР 10/13 № 289; (300442) Паровий котел ДКВР 10/13 № 329; (300443) Паровий котел Е 1/9; (300444) Підігрівач трубчастий; (300445) Повітрезбірник V=1.5 м3; (300446) Повітрезбірник
V=1.5 м3; (300447) Повітропідігрівач на тепловиих трубах; (300448) Повітропідігрівач на тепловиих трубах; (300449) Станція управління подачі газу в котел; (300450) Станція управління подачі газу в котел;
(300451) Теплообмінник; (300452) Теплообмінник водяний ОКН-2.5-170-3; (300453) Установка конденсаторної компенсації реактивної енергії котельні; (300454) Фільтр; (300455) Фільтр; (300456)
Фільтр механічний ДУ-1500; (300457) Фільтр очисний; (300458) Фільтр ХВО; (300459) Клапан VFS 2
DN15/16 з лектроприводом АМЕ 25 24V; (300460) Клапан регулюючий для пари Danfoss VFS2 ДУ-25;
(300461) Частотний перетворювач VLT AQUA Drive 22 кВт; (300462) Частотний перетворювач Danfoss
(22 кВт); (300463) Частотний перетворювач Danfoss LС 301 (55 кВт); (300464) Блок безперебійного
живлення ББЖ APC-Smart 1500VA; (300465) Комп’ютер Celeron 2.4; (300466) Комп’ютер Sempron 3000;
(300467) Монітор 17» Samsung 710V TFT; (300468) Прінтер HP LJ 1010; (300469) Насос П6-ППВ100; (300470) Кран-балка; (300471) Вентилятор; (300472) Вентилятор ВН-144-17; (300473) Верстат;
(300474) Верстат токарний 16К20; (300475) Випрямлювач струму; (300476) Зварочний трансформатор;
(300477) Зварювальний апарат; (300478) Наждак електричний 3л-631; (300479) Насос HD10/25 S;
(300480) Ножниці комбіновані МВ-5-1-2; (300481) Повітрезбірник; (300482) Пресножниці; (300483)
Робоче місце зварщика; (300485) Станок ДП; (300486) Станок заточний; (300487) Станок ножовочний; (300488) Станок свердлильний; (300489) Станок токарно-гвинтовий; (300490) Станок токарношліф.; (300491) Токарний станок; (300492) Трансформатор; (300493) Універсальий фрезерний станок;
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(300494) Установка для чистки труб фрезою «Крок 3.2»; (300497) Компресор роторний 32ВФ-М-50-13.21-18.5; (300499) Дробілка ДКУ; (300500) Батарейна установка цииклонів 4 БЦШ-500; (300501) Конвеєр ф
500 1-3 м; (300502) Натяжна станція; (300503) Норія Н-50 вис=20м; (300504) Силова зборка (ж/д станц.);
(300505) Бункер вентиляційний БВ-4; (300506) Бункер вентиляційний БВ-4; (300507) Бункер вентиляційний БВ-4; (300508) Вентилятор алюм. ВЦ 14-46 № 3, 15; (300509) Дизмембратор; (300510) Дробарка
А1-ДМ2Р; (300511) Дробарка А1-ДМ2Р-75; (300512) Дробарка А1-ДМ2Р-75; (300513) Емульгаторферментатор ЕФ-01-25; (300514) Мотор-редуктор 3МПМ-63-28-125С-С-320; (300515) Насос 3М 40200/11; (300516) Насос 3М 40-200/11; (300517) Насос 3М 65-160/11; (300518) Норія; (300519) Норія;
(300520) Привідний пристрій; (300521) Редуктор 3МПМ-50-56-680-110; (300523) Редуктор Ч 100-16-53-1;
(300524) Фільтраційний модуль; (300525) Чанок замісу № 1 – 2; (300526) АСУ розмельного відділення; (300527) Вібратор ІВ-99 Б(380 В); (300528) Вібратор ІВ-99 Б(380 В); (300529) Вібратор площинний; (300530) Ел.двигун 4АМУ 250 С4 75 кВт.; (300531) Ел.двигун 55-300; (300532) Ел.двигун
55Квт; (300533) Електрообладнання; (300534) Електрощитова розмольного відділення; (300535)
Установка конденсаторної компенсації реактивної енергії дробарки; (300536) Електромагнітний витратомір «ВЗЛЕТ ЭР» ДУ-80; (300537) Електромагнітний витратомір ПРЕМ ДУ-100; (300538) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324; (300539) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324;
(300540) Індикатор ІТМ-11В-03-3-Т0; (300541) Індикатор ІТМ-11В-03-3-Т0; (300542) Індикатор ІТМ11В-03-3-Т0; (300543) Індикатор ІТМ-11В-03-3-Т0; (300544) Клапан 25ч 38нж ДУ 80; (300545) Клапан ДУ-80 н/ж; (300546) Насос DMS 2-11 AR PP/E/C-F-1111F; (300548) Привід GM24A-SR; (300549)
Пристрій плавного пуску PSE250-600-70; (300550) Частотний перетворювач Danfoss VLT 2880;
(300551) Норія Н-231-100; (300552) Погрузчик КШП; (300553) Шнек; (300554) Електронасос 40/210;
(300555) Редуктор З МПМ-50-56-680-320-380УЗ; (300556) Двигун АИР 15кВт; (300557) Вентилятор;
(300558) Зварка ДВД-254; (300560) Ел.двигун 04-340; (300561) Телефон Panasonic; (300562) Насос АСВН
80 А; (300563) Насос АСВН 80 А; (300564) Насос АСВН 80 А; (300565) Насос ВС-80; (300566) Електрообладнання (спиртобази); (300568) Насос СВН-80-А; (300569) Кран прохідний; (300570) Оверлог; (300571)
Блок безперебійного живлення UPS APC Pro 1500VA; (300572) Комп’ютер AMD; (300573) Комп’ютер
Pentium 2.8; (300574) Комп’ютер Celeron Dual Core G1620; (300576) Комп’ютер Pentium Dual Core G;
(300577) Охоронно-пропускна система; (500266) Блок безперебійного живлення UPS PowerCom 2000AP;
(500277) Насос ЕВВ 6-16-140; (500278) Насос DMS 2-11 A-PV/V/C-F-1111F; (500279) Насос ЕЦВ
8-40-90; (500289) Системний блок IT-Block G5400 Work; (500290) Системний блок IT-Block G5400 Work;
(300578) Автокран КС-3575; (300579) Автомобіль Audi allroad-2.7 Quatro; (300580) Автомобіль OPEL
MOVANO DTI; (300581) Автомобіль ВАЗ-21213; (300582) Автомобіль ГАЗ-53; (300583) Автомобіль ГАЗ-53;
(300584) Автомобіль КАМАЗ-5320; (300585) Автомобіль КАМАЗ-5320; (300587) Автомобіль КАМАЗ-5320;
(300588) Автомобіль КАМАЗ-5511; (300589) Автомобіль КАМАЗ-5511; (300590) Автомобіль КАМАЗ55111; (300593) Автомобіль САЗ-3507; (300594) Автонавантажувач вилковий; (300595) Автопогрузчик;
(300596) Навантажувач ПЕА – 1.0 «Карпатець»; (300597) Причіп 1ПТС-9; (300598) Причіп 2ПТС-4;
(300599) Причіп ГКБ-8350; (300600) Причіп МАЗ-8926; (300601) Причіп МАЗ-8926; (300602) Причіп
одноосний розпуск РТ-5; (300603) Причіп-ємність (бочка) МЖТ-10; (300604) Причіп-ємність (бочка)
МЖТ-10; (300605) Причіп-ємність (бочка) МЖТ-10; (300606) Причіп-ємність (бочка) МЖТ-10; (300607)
Причіп-ємність (бочка) МЖТ-3.2; (300608) Причіп-ємність (розкидач органічних добрив) МЖТ-9;
(300609) Трактор ДТ-75Н; (300610) Трактор МТЗ-82.1; (300611) Трактор Т-150К; (300612) Трактор
ХТЗ 17021; (300613) Трактор ХТЗ-150К-09; (300614) Трактор ХТЗ-150К-09; (300616) Ємкість стальна V-8.15; (300617) Стіл двохтумбовий; (300618) Стіл двохтумбовий; (300619) Шафа металева (для
спецодягу); (300620) Шафа металева (для спецодягу); (300621) Шафа металева (для спецодягу);
(300622) Шафа металева (для спецодягу); (300623) Шафа металева (для спецодягу); (300624) Шафа
металева (для спецодягу); (300625) Шафа металева (для спецодягу); (300626) Шафа металева (для
спецодягу); (300627) Шафа металева (для спецодягу); (300628) Шафа металева (для спецодягу);
(300629) Пилосос KERCHER T 191; (300630) Комп’ютер; (300631) Модем Zyxel Omni; (300632) Стіл
компютерний; (300633) Візок електричний 220В тип ТД1; (300634) Візок електричний 220В тип
ТД1; (300636) Комп’ютер; (300637) Комплект меблів»Аверс» 3; (300638) Комплект меблів»Аверс» 4;
(300639) Кулер V-161; (300641) Системний телефон Panasonic KX-T7030; (300642) Системний телефон Panasonic KX-T7030; (300643) Системний телефон Panasonic KX-T7030; (300644) Стіл кутовий;
(300645) Стінка офісна; (300647) Шафа (вішалка); (300648) Стіл з приставним; (300649) Стінка офісна;
(300650) Протипожежна сигналізація адмінкорпусу; (300651) Стіл двохтумбовий; (300652) Стіл двохтумбовий; (300653) Стінка офісна; (300654) Сигналізатор рівня САУ-М7Е-Н; (300655) Насосна станція барди; (300656) Конденсатор КП-10; (300657) Конденсатор К-Т-04; (300658) Лебідка ел. Н-24м г/п 3.2т.;
(300659) Кабіна оператора; (300661) Контрольний снаряд 0721; (300662) Контрольний снаряд 1020;
(300663) Резервуар нержавіючий; (300664) Витратомір «ВЗЛЕТ « DN50; (300665) Витратомір «ВЗЛЕТ
« DN80; (300666) Витратомір «ВЗЛЕТ» Ду 150 мм; (300668) Електропневматичний перетворювач
ЭП-3324; (300669) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324; (300670) Перетворювач тиску
РС-28/0...40 кРа; (300671) Перетворювач тиску РС-28/Ех/-40...20; (300672) Перетворювач тиску РС-28/Ех/-40...20; (300673) Перетворювач тиску РС-28/Ех/-40...20; (300676) Архів; (300677)
Блок безперебійного живлення APC UPS 300VA; (300678) Кондиціонер SAMSUNG SH24ZS6A;
(300679) Міні-АТС Panasonic KX-TD1232RU; (300680) Системний телефон Panasonic KX-T7030;
(300681) Стіл з приставним; (300682) Шафа закрита; (300683) Шафа комбінована; (300684) Шафа
під сейф; (300685) Стіл двохтумбовий; (300686) Стіл двохтумбовий; (300687) Стінка офісна; (300688)
Вага циферблатна автомобільна; (300689) Вага циферблатна автомобільна; (300690) Шафа;
(300691) Кондиціонер McQuey MWM015CR/MLC; (300692) Вага ТВ1-60; (300693) Вага ТВ1-60;
(300694) Вага ТВ1-60; (300695) Витратомір «ВЗЛЕТ» Ду 100 мм; (300696) Датчик тиску 40 кПа (П);
(300697) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324; (300698) Електропневматичний перетворювач
ЭП-3324; (300699) Перетворювач різниці тиску APR2200PD/IZD-50...50kP; (300700) Перетворювач різниці тиску APR2200PD/IZD-50...50kP; (300701) Перетворювач різниці тиску APR2200PD/IZD-50...50kP;
(300702) Перетворювач тиску РС-28/0...1.6 МРа; (300703) Перетворювач тиску РС-28/0...160 кРа;
(300704) Перетворювач тиску РС-28/0...40 кРа; (300705) Перетворювач тиску РС-28/0...600 кРа;
(300706) Перетворювач тиску РС-28/0...600 кРа; (300707) Регулятор пневматичний; (300708) Регулятор пневматичний; (300709) Бракеражний світловий екран; (300710) Ванна для миття тари; (300711)
Довідний чан; (300712) Довідний чан; (300713) Довідний чан; (300714) Збірник для браку; (300715)
Збірник для води; (300716) Збірник для води; (300717) Збірник для спирту; (300718) Розхідний
бак горілка; (300719) Розхідний бак горілка; (300720) Транспортер стрічковий; (300721) Стелаж;
(300722) Стіл двохтумбовий; (300723) Стіл двохтумбовий; (300724) Стіл двохтумбовий; (300725)
Шафа; (300726) Шафа (гардероб); (300727) Шафа (гардероб); (300728) Шафа (гардероб); (300729)
Шафа (гардероб); (300730) Шафа (гардероб); (300731) Шафа (гардероб); (300732) Шафа (гардероб); (300733) Шафа (на документи); (300734) Телевізор SAMSUNG CS-14C8R; (300735) Бродильний чан; (300736) Бак залізний ДК; (300737) Датчик тиску 100 кПа; (300738) Датчик тиску 20 кПа;
(300739) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324; (300740) Електроточило 3А 361
КЕ; (300742) Багатотарифний електронн ий лічильник електроенергії; (300743) Бензоколонка; (300744) Бензоколонка «Тиса-2»; (300745) Залізний бак 27 м. куб; (300746) Цистерна для
ПММ; (300747) Цистерна для ПММ; (300748) Ванна миюча; (300749) Ванна миюча; (300750)
Ванна миюча; (300751) Ел. Плита; (300752) Електросковорода; (300753) Касовий апарат EKKA
MINI 600.04 ME; (300754) Кип’ятильник; (300755) М’ясорубка МІМ 300; (300756) Моєчний стіл;
(300757) Морозильна камера Zanucci 270; (300758) Овочерізка; (300759) Стіл; (300760) Стіл; (300761)
Телефон Panasonic KX-TS5MX; (300762) Фритюрниця; (300763) Холодильна вітрина Белінда 2-154;
(300764) Холодильна вітрина МИР 164; (300765) Холодильник Мінськ; (300766) Шафа; (300767) Стіл
двохтумбовий; (300768) Мікропроцесорний регулят. МТР-8-15-08-0.75-ТО 75-3-000-220; (300769)
Мікропроцесорний регулят. МТР-8-15-08-0.75-ТО 75-3-000-220; (300771) Барометр БАМ-1; (300772)
Лічильник газу; (300773) Обчислювач обїму газу «Універсал»; (300774) Пірометр НИМБУС-420; (300776)
Аксесуар KONUS CCD camera для мікроскопа; (300777) Вага ВЛР -200; (300778) Вага ВПКТ-500;
(300779) Вага технічна Т 5-500; (300780) Витяжна шафа; (300781) Вітрина виставкова; (300782)
Дистилятор ДЕ-5; (300783) Кондиціонер CH-S09ZPD; (300784) Мікроскоп KONUS BIOREZ-3; (300785)
Пенал одяговий; (300786) Прилад PH-метр PH 211; (300787) Прилад pH-метр лабораторний МР 511;
(300788) Пристрій для сушіння посуди; (300789) Пристрій для сушіння посуди ПЭ-2000; (300790) Сахариметр СУ-5; (300791) Стіл для відвідувачів; (300792) Стіл з приставним; (300793) Стіл лабораторний;
(300794) Стіл лабораторний; (300795) Стіл лабораторний робочий; (300796) Стіл лабораторний робочий; (300797) Стіл лабораторний робочий; (300798) Стіл письмовий ( 3 робочих місця ); (300799)
Стіл робочий керівника; (300800) Стінка офісна; (300801) Тумба з мийкою; (300802) Тумба побутова;
(300803) Тумба приставна; (300804) Фотокалориметр КФК-3-01; (300805) Хіміко-аналітичний комплекс на базі хроматографа «Кристал-2000М»; (300806) Холодильник SNAIGE FR-240; (300807) Шафа
засклена (для документів); (300808) Шафа комбінована (для одягу); (300809) Шафа лабораторна;
(300810) Комплект меблів»Аверс» 5; (300811) Стелажі на сладі; (300812) Шафа металева; (300813)
Гайковерт GDS 24, 800W, M24; (300814) Пальник аргоновий Abitig-26; (300816) Шкаф для одежі;
(300817) Шкаф для одежі; (300818) Шкаф для одежі; (300819) Шкаф для одежі; (300820) Шкаф для
одежі; (300821) Шкаф для одежі; (300822) Шкаф для одежі; (300823) Шкаф для одежі; (300824)
Шкаф для одежі; (300825) Шкаф для одежі; (300826) Шкаф для одежі; (300827) Шкаф для одежі;
(300828) Шкаф для одежі; (300829) Шкаф для одежі; (300830) Шкаф для одежі; (300831) Шкаф для
одежі; (300832) Шкаф для одежі; (300833) Шкаф для одежі; (300834) Шкаф для одежі; (300835) Шкаф
для одежі; (300836) Шкаф для одежі; (300837) Шкаф для одежі; (300838) Шкаф для одежі; (300839)
Шкаф для одежі; (300840) Шкаф для одежі; (300841) Шкаф металічний; (300842) Шкаф металічний;
(300843) Шафа; (300844) Шафа; (300845) Ємкість стальна; (300846) Холодильна камера; (300847)
Резервуар нержавіючий; (300848) Вага вагонна ТВВ-150-13.5; (300849) Вага циферблатна автомобільна 30 т.; (300850) Дозатор ваговий; (300851) Вага ТВ1-30; (300852) Вага ТВ-50 (400х400),
d=5; (300854) Витратомір ВЛР-2304; (300855) Датчик SBA-100L C3; (300856) Датчик тиску 10 кПа;
(300857) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324; (300858) Електропневматичний перетворювач
ЭП-3324; (300859) Перетворювач тиску РС-28/0...6.3кРа; (300860) Автопогрузчик ГУАР; (300861) Автопогрузчик ГУАР -24; (300862) Обігрівач інфрачервоний UFO; (300863) Сепаратор зерновий «Petkus»;
(300864) Мірник 75.00 дал; (300865) Мірник для спирту 1000.70 дал; (300866) Мірник для спирту
1000.70 дал; (300867) Мірник-збірник 250.90 дал; (300868) Цистерна-газгольдер спирту № 1; (300869)
Цистерна-газгольдер спирту № 2; (300870) Цистерна-газгольдер спирту № 3; (300871) Прожектор
ГО-08-2000-380; (300872) Прожектор ГО-08-2000-380; (300874) Мірник 250.00 дал № 3; (300875)
Мірник 250.00 дал.; (300876) Мірник 70.00 дал; (300877) Мірник 70.00 дал; (300880) Цистерна для
спирту; (300881) Цистерна для спирту; (300882) Цистерна для спирту; (300883) Цистерна для спирту;
(300884) Цистерна для спирту; (300885) Цистерна для спирту; (300886) Цистерна ЕАФ; (300887)
Мірник 1 дал.; (300888) Мірник 10 дал.; (300889) Мірник 249.60 дал № 8; (300890) Мірник 250.00
дал; (300891) Мірник 72.40 дал; (300892) Мірник 72.75 дал; (300894) Цистерна № 1; (300895) Цистерна № 2; (300896) Цистерна № 3; (300897) Цистерна № 4; (300898) Цистерна ЕАФ; (300899)
Цистерна ЕАФ; (300901) Машинка швейна; (300902) Машинка швейна; (300903) Машинка швейна;
(300904) Машинка швейна; (501903) Насос СВН 80 А з ел. дв. 7,5 кВт/1500 об.хв; (501904) Насос
СВН 80 А з ел. дв. 11 кВт/1500 об.хв ВЗВ; (300905) Косарка роторна; (300906) Лопата для відгортання снігу (для трактора); (300907) Навантажувач фронтальний TUR-14 з ковшом 2.2м.; (300908)
Ворота; (300909) Ворота; (300910) Ворота; (300911) Причіп-вагон; (300913) Гноєтранспортер;
(300914) Гноєтранспортер; (300918) Транспортер ТС-15-5; (300919) Погрузчик; (300920) Погрузчик;
(300921) Електроточило JET JBG-200 M; (300922) Крісло; (300923) Стілець; (300924) Апарат «АЛКОНТ-01
СУ»; (300925) Дозатор для рідкого мила; (300926) Електросушка; (300927) Крісло; (300928) Роздатчик;
(300929) Шафа 2-х дверна; (300930) Шафа 2-х дверна з полками; (300931) Шафа для одягу; (300932)
ББЖ UPS 600VA; (300933) Дошка об»яв; (300934) Принтер Canon LBP-2900 LJ; (300935) Сканер Bearpaw
1200 CU; (300937) Антресолі; (300938) Комод; (300939) Крісло «Галант»; (300940) Лампа настольна;
(300941) Обігрівач масляний Wild Wind; (300942) Обігрівач масляний Wild Wind; (300943) Обігрівач
масляний WWW-GYD; (300944) Панель теплова EWT Clima 1500 TLS; (300945) Принтер Canon LBP-6030;
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(300946) Стіл; (300947) Стіл; (300948) Стілець; (300949) Тумба; (300951) Шафа комбінована; (300952)
Стіл; (300953) Крісло; (300954) Крісло; (300955) Крісло «Міністр»; (300962) Насос 3М 40-200/5.5;
(300965) Стіл компютерний; (300966) Стіл компютерний; (300967) Шафа побутова; (300968) Шафа побутова; (300969) Шафа побутова; (300970) Шафа побутова; (300971) Блок перетворення термоопорів;
(300972) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСМ-50М; (300973) Блок перетворення термоопорів
БПО-32-ТСП-100; (300974) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100; (300975) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100; (300976) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100;
(300977) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100; (300978) Блок перетворення термоопорів
БПО-32-ТСП-100; (300979) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П; (300980) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П; (300981) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П;
(300982) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П; (300983) Блок перетворення термоопорів
БПО-32-ТСП-100П; (300984) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П; (300985) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П; (300986) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП100П; (300987) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П; (300988) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П; (300989) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П; (300992)
Електропневматичний перетворювач ЭП-3324; (300993) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324;
(300994) Клапан регулюючий 25ч 37нж ДУ 40; (300996) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП;
(300997) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП; (300998) Пневмоелектричний перетворювач
ПЕП; (300999) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-(20-100кПа)-3-1-2-220; (301000) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-4-3-2-2-24; (301001) Позиціонер пневматичний ПП-100;
(301002) Позиціонер ППС-100-25; (301003) Позиціонер ППС-100-25; (301004) Позиціонер ППС100-25; (301005) Позиціонер ППС-100-25; (301006) Ротаметр РМ 0.016 ЖУЗ; (301007) Ротаметр
РМ 0.025 ЖУЗ; (301008) Ротаметр РМ 0.25 ЖУЗ; (301009) Ротаметр РМ 0.25 ЖУЗ; (301010)
Ротаметр РМ 0.25 ЖУЗ; (301011) Ротаметр РМ 0.25 ЖУЗ; (301012) Ротаметр РМ 0.25 ЖУЗ;
(301013) Ротаметр РМ 0.4 ЖУЗ; (301014) Ротаметр РМ 0.4 ЖУЗ; (301018) Стабілізатор СДВ;
(301024) Термоперетворювач опору з уніф.вих.сигн. ТСПУ-0289; (301025) Термоперетворювач опору з уніф.вих.сигн. ТСПУ-0289; (301026) Термоперетворювач опору з уніф.вих.сигн. ТСПУ-0289;
(301027) Термоперетворювач опору з уніф.вих.сигн. ТСПУ-0289; (301028) Термоперетворювач
опору ТСП 1187 160 100П Р1; (301029) Термоперетворювач опору ТСП У-0289-250+; (301030)
Термоперетворювач опору ТСП У-0289-250+; (301031) Термоперетворювач платиновий ТСП;
(301032) Термоперетворювач платиновий ТСП; (301033) Термоперетворювач платиновий ТСП;
(301034) Термоперетворювач платиновий ТСП; (301035) Термоперетворювач платиновий ТСП;
(301036) Термоперетворювач платиновий ТСП; (301037) Частотний перетворювач Danfoss VLT
2815; (301040) Тачка; (301043) ББЖ APS 500VA; (301047) ББЖ UPS APC 550VA; (301048) Електродрель; (301049) Крісло; (301050) Лампа настольна; (301053) Лампа настольна; (301054) Лампа
настольна; (301055) Лампа настольна; (301056) Монітор 17» ASUS MB17SE TFT; (301057) Монітор
19» ASUS VW 192S TFT; (301058) Обігрівач масляний Wild Wind; (301061) Принтер HP LJ P2035;
(301062) Пристрій безперебійного живлення Eaton NV 600H; (301064) Стіл; (301065) Тумба; (301066)
Тумба; (301067) Крісло; (301068) Крісло; (301069) Обігрівач електричний Remington; (301071) Стелаж
ПВХ; (301072) Стіл двохтумбовий; (301073) Електрочайник Philips; (301074) Крісло; (301075) Крісло;
(301076) Кут «Скорпіон»; (301077) Стіл; (301078) Стіл однотумбовий; (301079) Телефон TLF T-802;
(301082) Блок перетворення термоопорів; (301083) Блок перетворення термоопорів; БПО-32-ТСП100П(70...100); (301084) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П(70...100); (301085) Датчик
струму; (301086) Ел. стабілізатор тиску повітря СДВ; (301091) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП;
(301093) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320; (301094) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320;
(301095) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320; (301096) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320;
(301097) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320; (301098) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320;
(301099) Термоперетворювач опору ТСМ 1088 120 50М Р1; (301102) Електроточило 300-175;
(301103) Крісло; (301104) Обігрівач електричний Expert; (301105) Пульт інженерний ПУ-57;
(301106) Стіл компютерний кутовий; (301107) Тумба з умивальником; (301108) Мультиметр АРРА91; (301109) Паяльна станція AOYUE-968; (301114) Крісло; (301117) Стіл; (301118) Стіл; (301119)
Тумба; (301120) Тумба; (301121) Тумба; (301122) Тумба приліжкова; (301123) Тумба приліжкова;
(301126) Машинка для миття ємкостей ММ-4М; (301127) Машинка для миття ємкостей ММ-4М;
(301128) Машинка для миття ємкостей ММ-4М; (301130) Мотор-редуктор 3МПМ-50-56-515-320;
(301132) Стіл двохтумбовий; (301133) Стіл компютерний; (301134) Стіл кухонний; (301135) Табуретка; (301136) Тумба під дзеркало; (301137) Шафа (гардероб); (301138) Шафа для гардеробу;
(301139) Шафа комбінована; (301141) Вимірювач 2ТРМОА-Щ2.ТС; (301142) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324; (301143) Перетворювач електропневматичний ЕП 3324 (4-20-мА);
(301144) Перетворювач електропневматичний ЕП 3324 (4-20-мА); (301146) Термоперетворювач ТСПУ
1-3-Pt-100-320; (301147) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320; (301148) Термоперетворювач
ТСПУ 1-3-Pt-100-320; (301149) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1; (301150) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1; (301151) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П
Р1; (301152) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1; (301153) Термоперетворювач опору
ТСП 1187 160 100П Р1; (301154) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1; (301155) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1; (301161) Прес гідравлічний YQK-300; (301169) Лічильник
води СТВХ-80; (301170) Детектор Спектр-5М; (301171) Касовий апарат MINI-T400 ME;
(301172) Крісло «Венус»; (301173) Обігрівач масляний Vitek; (301174) Стіл 80/140; (301175) Тумба під
умивальник; (301177) Крісло; (301178) Крісло; (301182) Блок контролю полумя БКП 2; (301183) Блок
контролю полумя БКП 2Р; (301184) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П; (301185) Датчик ДД-0.6; (301186) Датчик ДН-160; (301187) Датчик ДНТ-100; (301192) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11- (0-1кПа)-3-2-2-220; (301193) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-(0-4кПа)-32-2-220; (301194) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-3-2-2-220; (301195) Пневмоелектричний
перетворювач ПЕП-11-3-2-2-220; (301196) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-4-3-2-2-24;
(301197) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-4-3-2-2-24; (301198) Сигналізатор рівня САУМ7Е-Н; (301199) Сигналізатор рівня САУ-М7Е-Н; (301200) Термоперетворювач платиновий ТСП
1187-50П-250; (301201) Термоперетворювач ТСП 1-3-ПТ 100-500; (301202) Термоперетворювач ТСП
1-3-ПТ 100-500; (301203) Термоперетворювач ТСП 1-3-ПТ 100-500; (301204) Термоперетворювач ТСП
1-3-ПТ 100-500; (301205) Термоперетворювач ТСП 1-3-ПТ 100-500; (301206) Термоперетворювач ТСП
1-3-ПТ 100-500; (301207) Термоперетворювач ТСП-100 L500; (301208) Термоперетворювач ТСП-100
L500; (301209) Термоперетворювач ТСП-100 L500; (301210) Термоперетворювач ТСП-100 L500;
(301211) Терморегулятор 2ТР08А; (301212) Контрольний електрод КЕ 740м; (301213) Контрольний
електрод КЕ 740м; (301214) Контрольний електрод КЭ-M L=600; (301215) Контрольний електрод КЭ-M
L=600; (301216) Крісло; (301218) Модем GSM; (301222) Стіл лабораторний; (301223) Стіл письмовий; (301224) Шафа для одягу; (301225) Шафа для одягу; (301226) Шафа для одягу; (301227) Шафа
для одягу; (301228) Шафа для одягу; (301229) Шафа для одягу; (301230) Шафа для одягу; (301231)
Шафа для одягу; (301232) Шафа для одягу; (301233) Шафа для одягу; (301234) Шафа для приладів;
(301236) Баротермометр БТК-СН-14; (301237) ББЖ UPS Power Must 600VA USB; (301239) Вологомір зерна «AQUA-15 etalon»; (301241) Крісло; (301242) Крісло; (301243) Крісло; (301244) Крісло;
(301245) Кутик декоративний; (301249) Надбудова над мийкою; (301250) Надбудова над столом;
(301252) Принтер HP LJ 1018; (301254) Стелаж «Архімед»; (301255) Стелаж «Архімед»; (301256)
Стелаж «Архімед»; (301257) Стелаж «Архімед»; (301258) Стілець; (301259) Стілець «Візитор»; (301260)
Тумба з умивальником; (301261) Штатив для пробірок GFL 1920; (301262) Обігрівач масляний Vitek;
(301264) Зварка електрична однофазна «Енергія»; (301267) Тумба під умивальник; (301276) Крісло
«Самба»; (301278) Стіл однотумбовий; (301279) Крісло; (301280) Обігрівач інфрачервоний; (301281)
Блок безперебійного живлення UPS APC RS 1100VA; (301283) Ел.вібратор ИВ-99Б (380В); (301286)
Блок перетворення термоопорів; (301287) Блок перетворення термоопорів; (301288) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСМ-50М; (301289) Датчик рівня СУМ-1; (301290) Датчик рівня СУМ-1;
(301291) Перетворювач вх. 100П W100 (4...20); (301292) Сигналізатор рівня СУМ-1У2; (301293)
Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320; (301294) Конвектор АКОГ-3; (301295) Конвектор
АКОГ-3; (301296) Конвектор АКОГ-4; (301297) Кошма; (301299) Крісло; (301300) Лещата стальні 140мм; (301301) Стіл двохтумбовий; (301302) Стіл однотумбовий; (301303) Стіл однотумбовий; (301304) Стіл однотумбовий; (301305) Шафа для гардеробу; (301306) Шафа для гардеробу;
(301307) Шафа для гардеробу; (301308) Шафа для гардеробу; (301309) Шафа для гардеробу;
(301310) Шафа для гардеробу; (301311) Шафа для гардеробу; (301312) Шафа для документів;
(301313) Шафа для документів; (301314) Шафа для документів; (301316) Кошма; (301317) Крісло;
(301318) Крісло; (301319) Крісло; (301320) Крісло; (301321) Крісло; (301322) Стіл лабораторний;
(301323) Стіл лабораторний; (301324) Стіл лабораторний; (301325) Тіски; (301326) Тумба з умивальником; (301329) Кошма; (301330) Крісло; (301331) Крісло; (301334) Крісло; (301335) Крісло;
(301336) Крісло; (500281) Метран 100 ДИВ Ех 1341 02 МП1 t10-0.5/+-20кПа 4-20мА; (500291) Метран 100-Ех-ДВ-1241-02-МП; (500292) Монітор 23.6» Philips 243V5LSB/62; (500293) Монітор 23.6»
Liyama ProLife X2474 HV-B1

Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт включено
римувача або зберігача, Орган управління
до переліку об’єктів, що підлягають
код за ЄДРПОУ
приватизації (назва, дата, номер)
Регіональне відділення по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Нежитлова будівля (їдальня (літ. «А»)) загальною Київська область,
ПАТ «Дзвінкове», код за Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 474,30 кв. м, що не увійшла до статут- Васильківський район, ЄДРПОУ 00857404
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ного капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», с. Плесецьке, вул. Вапо Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають прикод за ЄДРПОУ 00857404
ровицька, 20-а
каській та Чернігів- ватизації в 2020 році»
ській областях
Нежитлове приміщення їдальні (літ. «А») заКиївська область,
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
гальною площею 430,1 кв. м, що не увійшло до Таращанський район,
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
статутного капіталу ВАТ «Лучанський цукровий
с. Лука, вул. Заводпо Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають призавод», код за ЄДРПОУ 00372486 (припинено)
ська, 6
каській та Чернігів- ватизації в 2020 році»
ській областях
Нежитлова будівля загальною площею
Київська обл., м. БроГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
275,8 кв. м.
вари, вул. Ярослава
статистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Мудрого, 32
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлові будівлі і споруди у складі: адмінКиївська обл., ІванківГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
будинок під літерою «А» загальною площею
ський р-н, смт. Іванків,
статистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
92,1 кв. м; сарай під літерою «Б» загальною
вул. Поліська, 20
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
площею 61,7 кв. м; вбиральня загальною пло02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
щею 5,0 кв. м
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею
Київська обл., ВолодарГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
297,9 кв. м
ський р-н, смт. Волостатистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
дарка, вул. Миру, 7
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Назва об’єкта

Адреса об’єкта
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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)
Нежитлова будівля загальною площею
Київська обл., м. ВаГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
262,3 кв. м
сильків, вул. Грушевстатистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ського, 1
області , код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Гараж загальною площею 20 кв. м
Київська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
м. Ваcильків, вул. Грустатистики у Київській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
шевського, 1
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360731
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Приміщення магазину (літ. А-1) загальною
Черкаська обл., м. Таль- Товариство з обмеженою Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 62,4 кв. м, що не увійшло до статутного не, вул. Кар’єрна, 16
відповідальністю «Таль- відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
капіталу ТОВ «Тальнівський щебзавод», код за
нівський щебзавод», код по Київській, Чер- малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 01375038
за ЄДРПОУ 01375038
каській та Чернігів- ватизації в 2020 році»
ській областях
Нежитлова будівля (Літ. А-ІІ Н) загальною плоЧеркаська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
щею 732,9 кв. м
м. Шпола, вул. Лозуват- статистики у Черкаській статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
ська, 53
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02357999
ватизації в 2020 році»
Адміністративна будівля (літ. А2); ганок а; ганок Черкаська обл,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
1а; ганок 2а; пожежна драбина 3а, загальною
м. Кам’янка, пров. Галі статистики у Черкаській статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
площею 502,3 кв. м
Кудрі, 4
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02357999
ватизації в 2020 році»
Будівля лабораторії загальною площею 79,4 кв. м Черкаська обл., ЛиЛисянська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
сянський р-н, смт.
державна лікарня
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Лисянка, вул. Михайла ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Грушевського, 36Г
код за ЄДРПОУ 00709342 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Комплекс будівель та споруд, у складі: адмініЧеркаська обл.,
Маньківська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
стративна будівля з прибудовами, А, а, І, загаль- смт Маньківка, вул. Со- державна лікарня
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ною площею 219,9 кв. м; сарай, Б, загальною
борна, 140
ветеринарної медицини, безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
площею 9,2 кв. м.; гараж, В, загальною площею
код за ЄДРПОУ 00709359 вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
98,0 кв. м.; будівля (віварій з прибудовою) Г,г,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
загальною площею 62,9 кв. м.; вбиральня, Д;
(із змінами)
хвіртка, І; огорожа, 2; ворота, 3; криниця, К;
вимощення, ІІ
Комплекс будівель та споруд
м. Черкаси, вул. Добро- Державна науковоМіністерство роз- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
вольського, 3
технічна установа
витку економіки,
«Про внесення змін до наказу Фонду від
Український
торгівлі та сільсько- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
державний проектного господарства
переліків об’єктів малої приватизації,
вишукувальний інститут України
що підлягають приватизації в 2020 році»
«Укрцукорпроект», код за
(із змінами)
ЄДРПОУ 31201500
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
Прохідна, що не увійшла до статутного капіталу
ВАТ «Чернігівнафтопродукт», код за ЄДРПОУ
03362710

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

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

Чернігівська обл., смт.
Талалаївка, вул. Комунальна (вул. Ватутіна), 2
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Тростянець, вул. Миру, 14

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

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

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

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

Гараж загальною площею 50,5 кв. м

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

Гараж загальною площею 28,4 кв. м

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

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

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

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

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: радіостанція Львівська обл., м. Жи- ПАТ «Жидачівський
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
(2 од.), столи (5 од.)
дачів, вул. Фабрична, 4 целюлозно-паперовий
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
комбінат», код за ЄДпо Львівській, За- малої приватизації, що підлягають приРПОУ 0278801
карпатській та Во- ватизації в 2020 році»
линській областях
Група інвентрних об’єктів у складі: автонаванта- м. Львів. вул. Братів
Товариство з обмеженою Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
жувач, автокран МКГ-16 гусеничний самохідний, Міхновських, 32а
відповідальністю «Рем- відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
автомашина УАЗ-469Б
Трест», код за ЄДРПОУ по Львівській, За- малої приватизації, що підлягають при38425631 (зберігач)
карпатській та Во- ватизації в 2020 році»
линській областях
Будівля дренажного складу з відділенням дроЛьвівська обл., м. Стеб- ТзОВ «ЗОРЕМА ВЕСТ», Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
блення (А-1) загальною площею 3837,2 кв. м
ник, вул. Дрогобицькод за ЄДРПОУ
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ка, 127
36518912 (зберігач)
по Львівській, За- малої приватизації, що підлягають прикарпатській та Во- ватизації в 2020 році»
линській областях
Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення Львівська обл., м. Бо- ВАТ «Галлак», код за
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
колишнього медпункту площею 131,3 кв. м,
рислав, вул. Дрогобиць- ЄДРПОУ 05796446
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
санпропускник до їдальні загальною плока, 721
по Львівській, За- малої приватизації, що підлягають прищею 31,2 кв. м, теплиця загальною площею
карпатській та Во- ватизації в 2020 році»
93,5 кв. м, овочесховище
линській областях
Нежитлові підвальні приміщення площею
м. Львів, вул. Генерала ПрАТ «Львівський місь- Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
25,5 кв. м
Чупринки, 55а
кий молочний завод»,
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
код за ЄДРПОУ 00446368 по Львівській, За- малої приватизації, що підлягають прикарпатській та Во- ватизації в 2020 році»
линській 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
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Продовження додатка 3
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Нежитлова будівля площею 103,9 кв. м

Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Нове
Село, вул. Дрогобицька, 92

Група інвентарних об’єктів у складі:
нежитлова будівля водогрязелікування площею
1124,8 кв. м;
нежитлова будівля пансіонату площею
3414,6 кв. м;
нежитлова будівля клубу-їдальні площею
1607,0 кв. м;
будівля спального корпусу площею 3073 кв. м

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

Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі, вул. Курортна,
1/4; Львівська обл.,
Дрогобицький р-н,
с. Модричі, вул. Курортна, 1/5; Львівська
обл., Дрогобицький р-н,
с. Модричі, вул. Курортна, 1/6; Львівська
обл., Дрогобицький р-н,
с. Модричі, вул. Курортна, 1/3
Львівська обл., м. Червоноград, пр. Шевченка, 3Б

Назва балансоут
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Головне управління
Держпродспоживслужби
у Львівській області, код
за ЄДРПОУ 40349068
Санаторій «Нафтуся Прикарпаття», код
за ЄДРПОУ 20795071
(орендар)

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
Регіональне
Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду від
по Львівській, За- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
карпатській та Во- переліків об’єктів малої приватизації,
линській областях що підлягають приватизації в 2020 році»
Орган управління

Головне управління
Держгеокадастру у
Львівській області, код
за ЄДРПОУ 39769942

Державна служба
з питань геодезії,
картографії та кадастру

Колишній пожежний автомобіль (ГАЗ 66-01)

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

Регіональне
відділення Фонду
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок, Б, площею 641,5 кв. м; хата-читальня, В,
площею 117,0 кв. м; прохідна, Г, площею 8,0
кв. м; адмінбудинок № 2, Д, площею 227,0 кв. м;
центральний склад, Е, площею 247,0 кв. м; перфораційна лабораторія, столярний цех, Ж, площею 336,6 кв. м; склад радіоактивних джерел, Л,
площею 21,9 кв. м; склад радіоактивних джерел,
Н, площею 12,1 кв. м; приміщення намагнічення
кабелів, П, площею 41,1 кв. м; ремонтні цехи,
С, площею 740,9 кв. м; лабораторія, Т, площею
118,3 кв. м; камера високого тиску, Ф, площею 62,4 кв. м; цех для випробування пластів
на трубах, Є, площею 93,0 кв. м; котельня, Х,
площею 70,4 кв. м; кладови-склади, У, площею
108,3 кв. м; контрольно-технічний пункт, Щ,
площею 4,9 кв. м; вбиральня, Ш; автозаправка,
Ю, площею 3,8 кв. м; склад масел, Я, площею
39,0 кв. м
Блок допоміжного ствола площею 2038,6 кв. м
(інв. № 7)

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

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

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець, Копані присілок,
вул. Климіва-Легенди,
40

Державне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля компресорної площею 413,3 кв. м (інв. Львівська обл., СоДержавне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
№ 201)
кальський р-н, с. Сі«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
лець, Копані присілок, ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Климіва-Легенди,
переліків об’єктів малої приватизації,
40
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля АБК (тимчасове) площею 668,5 кв. м
Львівська обл., СоДержавне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
(інв. № 213); теплиця площею 132,8 кв. м (інв. кальський р-н, с. Сі«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
№ 200)
лець, Копані присілок, ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Климіва-Легенди,
переліків об’єктів малої приватизації,
40
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля АБК (новий) площею 4281,3 кв. м, буЛьвівська обл., СоДержавне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
дівля лампової площею 933,7 кв. м (інв. № 33); кальський р-н, с. Сі«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
пункт підземного харчування площею 243,3 кв. м лець, Копані присілок, ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
(інв. № 187); резервуар на 1000 куб. м (інв.
вул. Климіва-Легенди,
переліків об’єктів малої приватизації,
№ 40); господарська побудова каналізація (інв. 40
що підлягають приватизації в 2020 році»
№ 41); автопід’їзд до шахти (інв. № 48)
(із змінами)
Будівля підйому машин допоміжного ствола пло- Львівська обл., СоДержавне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
щею 831,5 кв. м (інв. № 10)
кальський р-н, с. Сі«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
лець, Копані присілок, ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Климіва-Легенди,
переліків об’єктів малої приватизації,
40
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Склад обладнання і матеріалів площею 401,0
Львівська обл., СоДержавне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
кв.м (інв. № 31)
кальський р-н, с. Сі«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
лець, Копані присілок, ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Климіва-Легенди,
переліків об’єктів малої приватизації,
40
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля прохідної і пожежного пункту площею
Львівська обл., СоДержавне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
82,8 кв. м (інв. № 46)
кальський р-н, с. Сі«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
лець, Копані присілок, ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Климіва-Легенди,
переліків об’єктів малої приватизації,
40
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля складу гірничо-шахтного обладнання
Львівська обл., СоДержавне підприємство Міністерство енер- Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
площею 1293,2 кв. м (інв. № 181)
кальський р-н, с. Сі«Шахта «Зарічна», код за гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
лець, Копані присілок, ЄДРПОУ 40578553
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Климіва-Легенди,
переліків об’єктів малої приватизації,
40
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)

Назва об’єкта

Окреме майно Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту
ДП «Укрспирт» у складі:
(50002) Адміністративний корпус (загал п. 940,4 кв. м); (50015) Міні-пекарня (загал. п. 597,4 кв. м);
(50009) Будівля матеріального складу (зага. п. 190,4 кв. м); (50004) Будівля спиртосховища (загал. п.
332,6 кв. м); (50007) Будівля ректифікаційного цеху (загал. п. 813 кв. м); (50010) Будівля бродильного відділення (загал. п. 445,3 кв. м); (50001) Будівля дріжджового відділення (загал. п.1188,3 кв. м);
(50012) Будівля солодовні (загал. п. 1032,7 кв. м); (50013) Будівля підробочного відділу (загал. п.
391,3 кв. м); (50014) Будівля компресорно-трансформаторної підстанції (загал. п. 154,3 кв. м);
(50008) Будівля котельні та електрозварочного пункту (загал. п. 511,8 кв. м); (50017) Будівля майстерні (загал. п. 179,7 кв. м); (50005) Будівля складу солодового зерна площею 725,3 кв. м; (50011)
Будівля зерноскладу № 1 площею 1293,4 кв. м; (50003) Будівля деревообробної майстерні з гаражем (загал. п. 663,8 кв. м); (50018) Будівля міні-млину (загал. п. 218,5 кв. м); (50019) Будівля крупорушки (загал. п. 148,5 кв. м); (50035) Споруда сепараторної барди; (50016) Будівля бензосклад
(загал. п. 264,5 кв. м); (50006) Будівля конюшні (загал. п. 190,1 кв. м); (50030) Будівля очисних
споруд (загал. п. 18,1 кв. м); (50036) Складська площадка під вигрузку зерна (загал. п. 505 кв. м);
(50028) Свердловина артезіанська; (50504) Лічильник електромагнітний;
(50394) Насосний агрегат ЄЦВ; (50167) НасосСД 80/18

(50020) Огорожа біля ставка; (50021) Склад нафтопродуктів; (50022) Димова труба; (50023) Огорожа цегляна; (50024) Шосейна дорога; (50025) Автопереїзди території; (50026) Свердловина артезіанська; (50027) Свердловина артезіанська; (50029) Бардяна яма; (50031) Силоса; (50032) Силоса;
(50033) Огорожа крупорушки; (50034) Ставок водообороту; (50037) Лінія електропередач; (50038)
Каналізація; (50039) Водопровід; (50040) Теплові сітки; (50041) Паропровід котельні; (50042)
Газопровід котельні; (50043) цистерна меляса № 1 75 м3; (50044) цистерна меляса № 2 75 м3;
(50045) цистерна 75 м3; (50046) цистерна ефірна № 7 75 м3 7000дал; (50047) ємність спиртова
№ 1 20 м3; (50048) ємність спиртова №2 20 м3; (50049) КотелДКВР-6,5; (50050) Котел ДЕ-10;
(50051) Економайзер ЕБ-2-236; (50052) Вентилятор; (50053) Димосос; (50054) Трансформатор 315;
(50055) Трансформатор 400; (50056) Щитки ЩО-110; (50057) Фільтр ХВО д2000; (50058) Фільтр
ХВО д2000; (50059) Фільтр одностороній; (50060) Щит електричний; (50061) Щит електричний;
(50062) Щит електричний; (50063) Щит електричний; (50064) Щит електричний; (50065) Щит електричний (комплект); (50066) Панелі ЩО-70 (комплект); (50067) Електрощит; (50068) Щит управління; (50069) Щит управління; (50070) Щит управління; (50071) Щит управління; (50072) Фільтр
катіоніт; (50073) Розсів МБО-01; (50074) Лінія вигрузки причепів; (50075) Солодоворошитель;
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Адреса
об’єкта

Назва балан
соутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

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

Львівска
область, Радехівський р-н,
смт. Лопатин

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

Адреса
об’єкта

Назва об’єкта

Назва балан
соутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Орган
управління

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

(50076) Оцукрювач 8 м3; (50077) Чан замочний; (50078) Чан замочний; (50079) Збірник солодового молока; (50080) Деаератор. Установка Д-20; (50081) Піноловушка; (50082) Теплообмінник;
(50083) Варочний агрегат (висок. варка); (50084) Дріжджанка; (50085) Дріжджанка; (50086) Дріжджанка; (50087) Дріжджанка; (50088) Дріжджанка; (50089) Чан бродильний; (50090) Чан бродильний; (50091) Чан бродильний; (50092) Чан бродильний; (50093) Чан бродильний; (50094) Чан бродильний; (50095) Чан бродильний; (50096) Чан бродильний; (50097) Чан бродильний; (50098) Чан
бродильний; (50099) Підігрівач бражки; (50100) Дефлегматор (висок. варка); (50101) Контрольний
снаряд КС-35; (50102) Контрольний снаряд КС-70; (50103) Сита солодовіз чанком; (50104) Солодоворошитель ВС-2; (50105) Брагоректифікаційний апарат; (50106) Дезмембратор-вентилятор; (50107)
Дезмембратор; (50108) Контрольний снаряд ВКА-2; (50109) Цистерна спиртова № 1 6750 дал;
(50110) Цистерна спиртова № 2 6750 дал; (50111) Цистерна спиртова №3 6800 дал; (50112) Цистерна спиртова № 4 6850 дал; (50113) Ємність ферментна (сивушна олива) № 6 1050 дал; (50114)
Цистерна № 5 2030 дал ЕАФ; (50115) Мірник № 1 76,5 дал спирт; (50116) Мірник № 2 74,9 дал
спирт; (50117) Мірник № 5 75,1 дал ЕАФ; (50118) Мірник № 6 74,9 дал ЕАФ; (50119) Мірник № 7
75 дал сив. масло; (50120) Мірник № 3 250,2 дал спирт; (50121) Мірник № 4 249,7 дал спирт;
(50122) Цистерна ЕАФ 9 м3 (зливне); (50123) Ємність емальована (хімікати); (50124) Сепаратор
браж 05; (50125) Затвор гідравлічний; (50126) Підігрівач бражки; (50127) Вакуум перервник (комплект 6 шт.); (50128) Збірник лют. Води; (50129) Збірник лют. Води; (50130) Ректоколона; (50131)
Кипятильник епюр.колони; (50132) Конденсатор; (50133) Конденсатор; (50134) Конденсатор;
(50135) Конденсатор; (50136) Конденсатор; (50137) Спиртоловушка; (50138) Відокремлювач парів;
(50139) Екстрактивно ректифікаційна колона; (50140) Розширювач; (50141) Бражна колона; (50142)
Розширювач; (50143) Епруветка; (50144) Вакуум перервник (комплект 2 шт.); (50145) Розширювач; (50146) Конденсатор F=20 м2 БК; (50147) Ростковідбивна машина; (501474) Мірник 75 Дал;
(501477) Перетворювач частоти; (501478) Перетворювач витрат рідини; (50148) Паросепаратор;
(50149) Міксери 10 шт. (комплект до бродильних чанів); (501497) Котел Д-10; (50151) Тістомісильна машина; (50152) Обладнання пекарні; (50153) Котел пекарні; (50154) Котел пекарні; (50155)
Обладнання млина; (50156) Дооснащення млина; (50157) Насос 8/18 К (50158) Насос НБ-50;
(50159) Вакуум -насос ВВН-6; (50160) Вакуум насос ВВН-6; (50161) Насос ФГ-80 (бардяний);
(50162) Насос АСВН-80; (50163) Насос АСВН-80; (50164) Насос АСВН-80; (50165) Насос АСВН80; (50166) Насос СД 50/10; (50168) Насос СД 80/18; (50169) Насос буровий НБ-32; (50170) Насос К 80-65; (50171) Насос К 20-30; (50172) Насос-дозатор НД-1; (50173) Трансформ. Зварюв.;
(50174) Трансформ. Зварюв.; (50175) Станок УС-2м; (50176) Станок токарний; (50177) Станок
заточний; (50178) Станок заточний; (50179) Станок заточний; (50180) Зварочний апарат; (50181)
Зварочний апарат; (50182) Станок фрезерний; (50183) Водороздатчик; (50184) Котел КЧМ; (50185)
Водонагрівач; (50186) Компресор з ресівером; (50187) Компресор з ресівером; (50188) Станок
свердл № 23362; (50189) Станок токарний; (50190) Станок свердлильний; (50191) Вентилятор;
(50192) Мотопомпа; (50193) Станок деревообробний; (50194) Автозаправочний блок; (50195)
Станок СКПУ (деревообробний); (50196) Електродвигун; (50197) Деревообробний станок; (50198)
Водолічильник; (50200) Дробилка ДДМ-5; (50201) Дробилка ДДМ-5; (50202) Дробилка А1-ДДП;
(50203) Дробилка А1-ДДП; (50204) Норія; (50205) Авторозвантажувач; (50206) Вага елеваторна;
(50207) Вага елеваторна; (50208) Варочний апарат № 1; (50209) Варочний апарат № 2; (50210)
Емальований збірник; (50211) Ресівер-накопичувач; (50212) Ємність для кислоти; (50213) Ємність для формаліну; (50214) Норія П50/25 (солод. Зер); (50215) Конвейєр ТС 50 м (солод. Зер);
(50216) Конвейєр ТМ 62; (50217) Зернопогрузчик; (50218) Зернопогрузчик; (50219) Гуар 25 т;
(50220) Дефлегматор ректоколони; (50221) Кипятил. Ректоколони; (50222) Конденсатор ректоколони;
(50223) Конденсатор 5 м2; (50224) Конденсатор 5 м2; (50225) Конденсатор 5 м2; (50226) Епюраційна
колона; (50227) Дефлегматор колони; (50228) Підігрівач бражки; (50231) Холодильна камера; (50232)
Шкаф холодильний; (50233) Шкаф холодильний; (50234) Котел КЧМ; (50236) Торгове обладнання;
(50239) Щит управління; (50240) Щит управління; (50241) Щит управління; (50242) Вага маш. 30 т;
(50243) Автозаправочна колонка; (50244) Вага РП-100 для проса; (50245) Телефакс; (50246) Зарядна
установка; (50247) Піч муфельна; (50248) Норія; (50249) Норія; (50250) Вентилятор ВПЦ; (50251) Обладнання крупорушки; (50252) Вага електрона лабор. АД-50; (50253) Конденсаторна батарея; (50254)
Компютер; (50257) Сканер; (50258) Принтер; (50259) Зерноочисна машина; (50260) Ємність для єфірів № 8 25м3 2300 дал; (50261) Монітор 17 TFT; (50264) Монітор 15 TFT; (50265) Принтер «Canon»;
(50266) Принтер «Canon»; (50267) Насос CR16-120; (50268) Міні АТС; (50269) Компютер «Алекс»
РССЛ; (50271) Компютер «алекс» А-РС; (50272) Монітор 17 TFT; (50273) Зварювальна установка; (50274) Насос СR16-120; (50275) Сервер «Алекс» РС; (50276) Блок безперервного живлення;
(50281) Насос 4К90; (50282) Центробіжний насос; (50283) насосний агрегат ЕЦВ; (50284) Електронасос ЗМ 40-200/5,5; (50285) Електронасос ЗМ 40-200/5,5; (50286) Насос ЗМ 40-160/40;
(50287) Насос ЗМ 40-160/40; (50288) Насо ДВО 400; (50289) Насос WILO; (50290) Насос WILO;
(50292) Насос ЗМ 40-200; (50293) Погрузчик КШП; (50294) Насос К 80/18; (50295) Круг повор
03.13.000; (50296) Апарат висок. Тиску в к-ті; (50297) Насосний агрегат; (50298) Насосний агрегат; (50299) ПК 2200/МВ/128МВ; (50302) Монітор 17 TFT LG; (50304) ПК Smpr 2200/MB/128MB;
(50305) Програма Windows; (50306) ПК «Алекс»Smpr/2200/MB; (50307) ПК «Алекс»Smpr/2200/MB;
(50308) ПК «Алекс»Smpr/2200/MB; (50309) Монітор 17 Samsung; (50311) Монітор 17 Samsung;
(50312) Прогр. Пакет Office XP; (50313) Прогр. Пакет Office XP; (50314) Прогр. Пакет Office XP;
(50315) Прогр. Пакет Office XP; (50316) Прогр. Пакет Office XP; (50317) Прогр. Пакет Office XP;
(50318) Прогр. Пакет Office XP; (50319) Прогр. Пакет Office XP; (50320) Прогр. Пакет Office XP;
(50321) Прогр. Пакет Office XP; (50322) Дробарка А1-ДМ2Р; (50323) Пальник газовий СНГ; (50324)
Пальник газовий СНГ; (50329) Установка УПВР-0901; (50330) Насосний агрегат ЕЦВ 8-40; (50331) Насос ЗМ 50-160/7,5; (50332) Дезмембратор з електродвигуном; (50333) Насосний агрегат ЕЦВ; (50334)
Стабілізатор Витрат зерна; (50335) Аспірація столярного цеху; (50336) Ємність нержавіюча; (50337)
випарна ємність; (50338) Насосний агрегат ЕЦВ; (50341) Інжектор; (50342) Шкаф електротехнічний;
(50343) Теплообмінник спіральний; (50344) Електрошафа сушильна; (50345) Насос дозатор;
(50346) Насос к 80; (50347) Насос -дозатор ДLХ МF 5-7; (50348) Насос-дозатор ДLХ СС 8-10;
(50349) Ємність гідро-ферментативної обробки; (50350) Системний блок Атлон; (50351) Монітор 17 Samsung TFT; (50352) Насосний агрегат ЕЦВ; (50353) Насос ЗМ 50-160/7,5; (50354)
Колонка акустична; (50355) Колонка акустична; (50356) Мікшерний пульт; (50357) Підсилювач;
(50358) Дробилка А1ДМ2Р-110; (50359) Електродвигун 75квт; (50360) Принтер Samsung; (50361)
Щит БРУ; (50362) Насос ЕВЦ 8-40-60; (50364) Насос К 65-50 (мазут); (50365) Насос К 65-50;
(50366) Вакуумний насос; (50367) Системний блок ІНТЕЛ; (50368) Мірник № 8; (50369) Маточник;
(50370) Збірник води; (50371) Деревообробний станок; (50374) Цистерна метал. ЕАФ № 9 7000
дал; (50375) Цистерна металычна (мазут); (50376) Насос ЗМ 40-200-5,5; (50377) Компресор 22
кв з розсівером; (50378) Насос ПДВ-25; (50379) Зварювальний апарат; (50380) Монітор ТFТ «19»;
(50381) Нас.агр П3-ППВ (меляса); (50382) Нас.агр П3-ППВ (меляса); (50383) Насос ЗМ 40-200/5,5;
(50384) Мазутна схема; (50385) Насос 3М 40-160; (50386) Насос 3М 40-160; (50387) Насос для
промивних вод; (50388) Насос 206-1/Е/3-400-50-2; (50389) Насос 206-1/Е/3-400-50-2; (50390)
Насос CDLF-4-80; (50391) Насос CDLF-4-80; (50392) Насос CDLF-4-80; (50393) Насос CDLF-480; (50395) Сахариметр СУ-5; (50396) Ємність 25 м3; (50397) Насос ХМ5/40; (50398) Насос ЗМ
40-200/5,5; (50399) Насосний агрегат з двимгуном; (50400) Насосний агрегат; (50401) АСКОЕ;
(50402) Монітор; (50403) Монітор; (50404) Насос DVO 400/3; (50405) Насос Ебара ЗМ 50-160/7,5;
(50406) Насос DVO 400/3; (50407) Принетер Canon MF3010; (50408) Нас.агр.CR 15-14/11; (50409)
Насос DVO 400/3; (50410) Солерозчинник; (50411) Лічильник води; (50412) Лічильник води;
(50413) Солерозчинник № 2; (50414) Економайзер; (50415) Димосос; (50416) Вентилятор;
(50417) ГРУ; (50418) ГРУ; (50419) Лічильник води; (50420) Насос ЗМ200/5,5; (50421) Насос DVO
400; (50422) Монітор 21,5; (50423) Лебідка № 2; (50424) Монітор 21,5; (50425) ПК 2200/МВ/128
МВ; (50428) Ксерокс CANON IR-2318; (50429) Системний блок Dual-Core3; (50430) Системний
блок VS Asus; (50431) Системний блок VS Asus; (50432) Системний блок VS Asus; (50433) Системний блок VS Asus; (50434) ББЖ 2200 АП; (50435) Робоча станція; (50986) системний блок ІТBlock G-5400 Work; (50988) системний блок ІТ- Block G-5400 Work; (50436) Тойота ВС14-27СК;
(50437) ГАЗ-5312 ВС 14-30 СК; (50438) САЗ-35031 ВС 14-26 СК; (50440) ЗІЛ-431412 вс 14-25ск;
(50441) КАМАЗ-53213 ВС 14-31 СК; (50442) УАЗ 3962 ВС 14-28 СК; (50443) Автопричеп-розпуск
1-Р-5ВС 68-83 ХТ; (50444) МАЗ-54323-032 ВС 2574СВ тягач; (50445) Півпричіп ППЦ ВС3708ХТ;
(50446) Причіп ОДАЗ 04649ТН; (50447) Причіп МАЗ-8926 ВС3707ХТ; (50448) МАЗ 53366 ВС7334СА;
(50449) Фольксваген ПАСАТ ВС97-78 СІ; (50450) МАЗ 5336-03 ВС3110ВТ; (50451) Причіп МАЗ8926 ВС3698ХХ; (50452) ГАЗ 330210 ВС 97-60 АВ; (50453) Сідельний тягач MAN Т-32 ВС 4261АН;
(50454) Півпричіп MAGIYAR ВС 19-34 ХХ; (50455) Причіп МАЗ-9397 ВС3714ХТ; (50456) Бетономішалка; (50459) Меблі офісні; (50461) Стіл засідань; (50462) Електросковорідка; (50463) Столи
розкаточні; (50464) Електроплита; (50466) Прилавок; (50467) Комплект столовий; (50468) Ванна
ВМСМ; (50469) Вага настільна; (50470) мікроскоп; (50471) Холодильник; (50474) Сейф; (50475)
Прилад КСД 2-003; (50476) Прилад КСД 2-003; (50477) прилад КСД; (50478) Прилад КСДЧ-056;
(50479) Щит КВІПа автоматики; (50480) Прилад ДСР; (50482) РН метр; (50484) Рефрактометр;
(50485) Газовий хроматограф; (50487) колонка з компресором; (50488) Схема обліку газу в котельні; (50489) Перетворювач 3 кВт; (50490) Перетворювач 1,5 кВт; (50491) Перетворювач 5,5
кВт; (50492) мікропроцесорний регулятор МТР-8; (50493) мікропроцесорний регулятор МТР-8;
(50494) мікропроцесорний регулятор МТР-8; (50495) мікропроцесорний регулятор МТР-25;
(50496) Перетворювач частот; (50498) мікропроцесорний регулятор МІК-25; (50499) мікропроцесорний регулятор МІК-25; (50501) Мікропр. Контролер МІК-51; (50502) Датчик тиску; (50503)
Датчик тиску МИДА; (50505) Мікропр. Регул. Мік-25; (50506) Мікропр. Регул. Мік-25; (50507)
Датчик тиску МИДА; (50508) Датчик тиску МИДА; (50509) Датчик тиску МИДА; (50510) Датчик
тиску МИДА; (50511) Датчик тиску МИДА; (50512) Датчик тиску МИДА; (50513) Датчик тиску
МИДА; (50514) Датчик тиску МИДА; (50515) Щит з логотипом; (50516) Холодопаротерм агрегат)
хром); (50517) Вологомір; (50518) Регулятор ESPA DY50; (50519) Перетворювач частот АТV-31;
(50520) Перетворювач витрат рідини; (50521) Перетворювач витрат рідини; (50522) Перетворювач
витрат рідини; (50523) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-02; (50524) Мікропроцесорний регулятор
МІК 51-02; (50525) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-05; (50526) Мікропроцесорний регулятор
МІК 51-05; (50527) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-05; (50528) Мікропроцесорний регулятор
МІК 51-01; (50529) Мікропроцесорний регулятор МІК 51-07; (50530) Мікропроцесорний регулятор
МТР 8-15-03-3; (50531) Вогнегасник ВП 100; (50532) Контролер ІТМ; (50533) Метран; (50534) Метран; (50536) Перетворювач витрат рідини ІРЖ 3,2; (50537) Метран; (50538) мікропроцесорний регулятор МІК-25; (50539) мікропроцесорний регулятор МІК-25; (50540) мікропроцесорний регулятор
МІК-25; (50541) мікропроцесорний регулятор МІК-25; (50542) перетворювач витрат рідини; (50543)
Частотний перетворювач; (50545) Електрофотокалориметр КФК-3; (50546) Перетворювач частоти ATV31; (50547) Аквадистилятор ДЕ-4; (50548) Індикатор ІДП-4; (50549) Насосний агрегат(хром);
(50550) Генератор водню; (50551) Фотокалориметр КФ; (50552) Бензопилка з інструментом;
(50553) Перетворювач тиску(кот); (50554) Перетворювач частот з мод; (50555) Модуль дискретний; (50557) Перетворювач тиску(кот); (50558) Пробовідбірник спирту; (50560) Вимірювач струму;
(50561) Перетворювач частот; (50562) МІК-25; (50563) Кран-ДУ 50; (50564) Ультразвук; (50565)
Перетворювач частот; (50566) Датчик тиску; (50567) Перетворювач тиску; (50568) Перетворювач
тиску; (50569) Перетворювач тиску; (50570) МІК 5-35; (50571) МТР 8-15; (50573) Перетворювач
частот; (50574) Генератор туману; (50575) Ротаметр РП-0,16; (50576) Частотний перетворювач;
(50577) Векторне управління; (50578) Мережевий дросель; (50579) Кутова шліфмашинка; (50580)
МІК-25; (50581) Перетворювач тиску; (50582) перетворювач тиску; (50583) перетворювач частоти; (50584) позиціонер ППС-100; (50586) Апарат високого тиску; (50587) перетворювач тиску;
(50588) МІК-25; (50591) Прилад ЄС 0202/2-Г; (50592) Регулятор реактивної потуж.; (50593) Перетворювач частоти; (50594) Сейф бухгалтерський; (50595) Вентилятор ВЦ-14-16; (50596) Перетворювач
тиску; (50597) МТР 8-15; (50598) МІК-25; (50599) Перетворювач тиску; (50600) Модем GSM; (50601)
Клапан 50; (50602) Перетворювач частоти; (50603) Регулятор витрат газу(хр); (50604) Радіотермінал;
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(50605) Обчислювач обєму газу; (50990) Перетворювач абсолютного тиску DSP -01- A -250 KPa-H;
(50624) Комплект Крісло Сільва 3шт; (50625) Фреза ручна; (50626) Жалюзі вертикальні 4,6 м. кв;
(50627) Шафа одягова; (50628) Шафа одягова; (50629) Підставка під системний блок комплект 2 шт;
(50630) Мобільна тумба; (50631) Мобільна тумба; (50632) Стіл головного інженера; (50633)
Стіл головного інженера; (50634) Шафа кутова; (50635) Стіл; (50636) Стіл; (50637) Рештовання
розбірне в комплекті 25,2 кв. м; (50638) Шафа для документів; (50639) Шафа для документів;
(50640) Рештовання розбірне в комплекті 109,7 кв. м; (50641) Книга Ресурс і елем комп’ютера;
(50644) Шафа металева; (50645) Шафа металева; (50646) Шафа металева; (50647) Пила дискова; (50649) Дрелька; (50650) Лічильник електр Ідальня; (50651) Лічильник реактивний; (50652)
Лічильник САУ; (50654) Надбудова до столу; (50655) Блок контр вогню; (50656) Блок контр вогню
Ф342; (50659) Перетворювач; (50660) Перетворювач; (50661) Індикатор 05; (50662) Індикатор 02;
(50663) Бдок перетворення БПВІ; (50664) Блок живлення; (50665) Дифманометр; (50669) Клемноблочне з’єднання; (50671) Електропневмоперетворювач; (50672) Електропневмоперетворювач;
(50673) Електропневмоперетворювач; (50674) Електропневмоперетворювач; (50675) Блок безперервного живлення; (50676) Електропневмоперетворювач; (50677) Електропневмоперетворювач; (50682) Пристрій ЄРСУ 31; (50685) Блок БПВІ 1-3-220; (50686) Кутова шліфмашинка; (50687)
Балони газові комплект 2 шт; (50688) Балони кисневі комплект 21 шт; (50689) Патрін токарний;
(50690) Лампа паяльна; (50691) Наковальня; (50692) Балон аргоновий; (50693) Балон аргоновий; (50694) Кисневий рукав 44 м; (50695) Балон азотний; (50696) Підставка під системний блок;
(50697) Мобільна тумба; (50698) Стіл Інженера; (50699) Вентилятор; (50700) Шафа металева;
(50701) Шафа металева; (50702) Шафа металева; (50703) Шафа металева; (50704) Шафа металева; (50705) Шафа металева; (50706) Підйомник перекидач; (50707) Шафи металеві; (50708)
Шафа металева; (50709) Шафа металева; (50710) Шафа металева; (50711) Шафа металева;
(50712) Шафа металева; (50713) Шафа металева; (50714) Шафа металева; (50715) Шафа металева; (50716) Шафа металева; (50717) Шафа металева; (50718) Шафа металева; (50719)
Шафа металева; (50720) Шафа металева; (50721) Шафа металева; (50722) Шафа металева;
(50723) Шафа металева; (50724) Шафа металева; (50725) Шафа металева; (50726) Шафа металева; (50727) Шафа металева; (50728) Шафа металева; (50729) Шафа металева; (50730) Шафа
металева; (50731) Дзеркало адмінкорпус; (50732) Столи для прийому їжі розбірні; (50733)
Столи для прийому їжі розбірні; (50734) Столи для прийому їжі розбірні; (50735) Телефон РАНАСОНІК; (50736) Шафа металева; (50737) Шафа металева; (50738) Шафа металева; (50739)
Шафа металева; (50741) Набір Вибухонебезпечний; (50742) Молоток; (50744) Шафа металева; (50745) Калькулятор; (50747) Телефон РАНАСОНІК КХх7560; (50749) Шафа одягова; (50750)
Шафа для документів; (50751) Комод; (50752) Надбудова з дверима; (50753) Мобільна тумба;
(50754) Підставка під системний блок; (50755) Стіл гол бухгалтера; (50756) Приставка до стола; (50757) Принтер ЛВР3000; (50758) Вентилятор; (50759) Крісло Ліза; (50760) Книжкова шафа;
(50761) Стіл робочий під комп’ютер; (50762) Стіл під принтер; (50763) Книжкова шафа; (50764)
Книжкова шафа; (50765) Стіл під комп’ютер; (50766) Жалюзі вертикальні 3,94 кв. м; (50767)
Калькулятор; (50768) Крісло Ліза; (50769) Книжкова шафа; (50770) Шафа кутова; (50771) Стіл під
комп’ютер; (50772) Стіл робочий під комп’ютер; (50773) Жалюзі вертикальні 5,02 кв. м; (50774)
Антресолі; (50775) Крісло Ліза в комплекті 2 шт; (50776) Шафа одягова; (50777) Шафа кутова;
(50778) Стіл під комп’ютер; (50779) Калькулятор; (50780) Крісло Ліза; (50781) Принтер ЛВР3000;
(50782) Шафа для документів; (50783) Шафа для документів; (50784) Шафа кутова; (50785) Пенал для документів; (50786) Підставка під системний блок; (50787) Мобільна тумба; (50788)
Стіл; (50789) Перегородка; (50790) Стіл під орг техніку; (50791) Шафа одягова; (50792) Комод;
(50793) Надбудова до столу; (50794) Телефон РАНАСОНІК; (50796) Телефон Ранасонік; (50797)
Принтер 221854; (50798) Заднік на сцену; (50799) Стіл кутовий комп’ютерний; (50800) Стіл кутовий комп’ютерний; (50801) Стіл кутовий комп’ютерний; (50802) Стіл кутовий комп’ютерний;
(50803) Шафа одягова; (50804) Шафа офісна із склом; (50805) Шафа офісна із склом; (50806) Пенал для документів; (50807) Тумбочка мобільна; (50808) Тумбочка мобільна; (50809) Тумбочка
мобільна; (50810) Тумбочка мобільна; (50811) Кутовий елемент; (50813) Комод; (50814) Мобіль
на тумба; (50815) Підставка під системний блок; (50816) Шафа Побутова; (50817) Шафа пенал;
(50818) Шафа одягова; (50819) Шафа для документів; (50820) Стіл; (50823) Стільці в комплекті 6
шт; (50824) Тюнер; (50825) Крісло Ліза в комплекті 3 шт; (50826) Жалюзі 11,6 кв. м; (50827) Телефон
(50828) Телефон; (50829) Стіл кутовий комп; (50830) Надбудова до столу; (50831) Шафа одягова;
(50832) Кутовий елемент; (50833) Тумбочка навісна; (50834) Шафа офісна із склом; (50835) Жалюзі; (50836) Планшети з ОП набір 7 шт; (50837) Кутки з ОП набір 11 шт; (50838) Стенд; (50839)
Планшети з ОП набір 12 шт; (50840) Закон про Цо; (50841) Куток ЦО; (50842) Шафа металева;
(50843) Шафа металева; (50844) Шафа металева; (50845) Шафа металева; (50846) Шафа металева;
(50847) Шафа металева; (50848) Шафа металева; (50849) Шафа металева; (50850) Шафа металева; (50855) Шафа металева; (50856) Молоток; (50857) Вогнегасник ОП-2; (50858) Ланцюги противоковзанкові; (50859) Стіл однотумбовий; (50860) Крісло Сільва; (50861) Шафа металева; (50862)
Калькулятор; (50863) Калорифер; (50864) Зарядний пристрій; (50865) Газоаналізатор; (50866)
Тент автомобільний; (50867) Шафа металева; (50868) Шафа металева; (50869) Електролічильник;
(50870) Обігрівач; (50871) Вогнегасник ОП-2; (50872) Стіл двохтумбовий; (50873) Тент автомобільний; (50874) Підставка для квітів; (50875) Підставка для квітів; (50876) Шафа металева; (50877)
Насос руч масляний; (50878) Гігрометр; (50879) Набір ареометрів; (50880) Набір ареометрів в
комплекті 5 шт; (50881) Ванна; (50882) Вага настольна; (50883) Вага настольна; (50884) Батарея; (50885) Грати віконні; (50886) Холодильна камера; (50887) Стіл лабораторний; (50888) Стіл
зав лабораторією; (50891) Меблі лабораторні; (50892) Шафа сервант; (50893) Шафа одягова;
(50894) Шафа офісна; (50895) Шафа стелаж; (50896) Кутовий елемент; (50897) Тумбочка мобільна;
(50898) Стіл кутовий комп; (50899) Штатив; (50900) Штатив; (50901) Тумби пристінні; (50902) Тумби пристінні; (50903) Тумби пристінні; (50904) Тумби пристінні; (50905) Тумби пристінні; (50906)
Тумби пристінні; (50907) Тумби пристінні; (50908) Тумби пристінні; (50909) Тумби пристінні;
(50910) Тумби пристінні; (50911) Тумби пристінні; (50912) Тумби пристінні; (50913) Тумби пристінні; (50914) Тумби пристінні; (50915) Тумби пристінні; (50916) Стіл лабораторний з надбудовою;
(50917) Шафа сервант; (50918) Шафа витяжна; (50919) Стіл кутов комп; (50920) Шафа одягова;
(50921) Шафа офісна із склом; (50922) Шафа офісна із склом; (50923) Шафа офісна із склом;
(50924) Шафа стелаж; (50925) Комод; (50926) Комод; (50927) Крісло в комплекті 10 шт; (50928)
Тумбочка мобільна; (50929) Тумбочка мобільна; (50930) Стіл керівника; (50931) Стіл приставний;
(50933) Підставка для квітів; (50934) Підставка для квітів; (50938) Комп»ютерний стіл; (50940) Інвентарний шкаф; (50942) Холодильник; (50946) Шафа металева; (50947) Шафа металева; (50948)
Знищувач паперу; (50949) Екран з штативом; (50950) Антена з головками комплект 3 шт; (50951)
Тюнер; (50952) Антена телевізійна; (50953) Телевізор; (50957) Шафа одягова; (50958) Шафа для
документів; (50959) Шафа для медикаментів; (50960) Шафа кутова; (50962) Тонометр; (50963)
Жалюзі вертикальні; (50964) Калькулятор; (50965) Цивільний кодекс; (50966) ЦПК коментоване;
(50967) КПК коментоване; (50968) Настільна книга; (50969) Калькулятор; (50970) Дзеркало Діана;
(50975) Стіл в комплекті 3 шт; (50977) Стілець в комплекті 20 шт; (50978) Холодильник; (50982)
Основа столу з ніжками комплект 8 шт; (50983) Плита до столу комплект 8 шт; (50984) Прихожа; (50985) Вага настольна; (50987) Монітор 23.6 Liyama ProLite X2474HV-81; (50989) монітор 23,6
Х2474HV-B1; (50991) тример бензиновий ВCU55; (050744) Шафа металева; (050944) Щиток зварника; (050945) Шафа металева; (050956) Модем; (050986) Вага настольна; (501731) Автоцистерна
16 ОПА – 15,5; (501732) Ємність 10 м3; (501733) Ємність 10 м3 ЗБА-3,2-817; (501734) Насос 4 АМ
-220\380 50 ГЦ; (501735) Насосниц агрегат 2 АІ 90 2,2 квт 1420 об /хв; (501736) Насосний агрегат 20-110 1,8; (501737) Вентилятор в асортименті; (501738) Контролер МІК 51- 0,7-0,3; (501739)
Контролер МІК 51-05-03 50ГЦ 220 в; (501740) Перетворювач тиску РС 28 к Па 4 В см 4-20; (501741)
Перетворювач тиску РС 28; (501742) Пневмопозиціонер; (501743) Блок живлення; (501744) Універс.
мікропроц. ПІД- регулятор МІК-25-03-03-03; (501745) Витратомір; (501803) Пневмопозиціо-нер 2
Окреме майно Суходільського місця провадження діяльності
та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі:
(060015) Адміністративний корпус, А-2 (загал. п. 806,6 кв.м.); (060004) Спиртопідвал, Б-1 (загал п.
314,4 кв. м.); (060009) Зерновий склад, В-1 (загал п. 1233,3 кв. м.); (060012) Котельня, Г-2 (загал.
п.587,1 кв. м.); (060003) Насосна станція (мазутка), Д-1 (загал п. 54,2 кв. м.); (060514) Блокпункт,
Е-1 (загал. п. 7,5 кв. м.); (060515) Блокпункт, Є-1 (загал. п. 7,5 кв. м.); (060032) Автогаражі, Ж-1
(загал. п. 449,5 кв. м.); (060008) Котельня (пекарня), З-2 (загал п. 312,6 кв.м.); (060079) Очисні споруди, І-1 (загал. п. 142,3 кв. м.); (060014) Вбиральня, Й-1 (загал п. 8,1 кв. м.); (060005) Майстерня,
Л-1 (загал. п. 174,6 кв. м.); (060011) Солодовня, М-3 (загал. п. 1352,8 кв. м.); (060007) Приміщення ректифікації, Н-3 (загал. п. 773,7 кв. м.); (060049) Приміщення м’якої варки, О-3 (загал. п.
512,5 кв. м.); (060010) Цех підробки, П-1 (загал. п. 46,5 кв. м.); (060033) Будівля арочних споруд,
Р-1 (загал. п. 470,7 кв. м.); (060019) Бардяна яма, С-1 (загал. п. 18,1 кв. м.); (060002) Компресорна, Т-1 (загал. п. 93,2 кв. м.); (060021) Дворові споруди (Димова труба); (060025) Дворові споруди
(Ємкість для солі) (060023) Дворові споруди (Ємкість для зерна); (060024) Дворові споруди (Ємкість
для зерна); (060034) Дворові споруди (дорожне покриття); (060029) Дворові споруди (Артскважина);
(060512) Дворові споруди (Резервуар для мазути); (060513) Дворові споруди (Резервуар для мазути)
(060017) Будівля стайня № 1 (загал. п. 1405,2 кв. м.)

(060022) Артскважина

(060020) Дворові споруди (Огорожа, ворота); (060526) Резервуари для мазута; (060527) Резервуари для мазута; (060036) Каналізація; (060037) Паромазутопровід; (060050) Газотраса на миючі;
(060078) Огорожа цеху миючих рідин; (501942) Комплект дисків до млина МДГ-30; (501943) Кран
3-х ходовий фл.Ру 1011ч.18бк; (501946) Сигналізація пожежна; (501944) Конденсатовідводчик
ДУ50; (501945) Конденсатовідводчик Ду 32; (501967) Конденсатовідводчик Ду 32; (060079) Очисні
споруди; (060038) Щит силовий; (060040) Лінія розливу миючих засобів; (060044) Ємкість сивушне
масло; (060045) Цистерна 24 м. куб.; (060046) Цистерна 24 м. куб.; (060051) Резервуар гор. води;
(060052) Резервуар гарячої води; (060053) Замочний чанок; (060054) Замочний чанок; (060055) Замочний чанок; (060056) Замочний чанок; (060057) Бункер на вигрузку (з баку); (060058) Бункер
системи вент.; (060059) Бункер солодов. прийому; (060060) Прийомний бункер; (060069) Ємкість
32 м. куб № 2 ЄАФ; (060070) Ємкість 32 м. куб № 4; (060075) Резервуар холодної води; (060076) Резервуар холодної води; (060080) Шкаф силовий; (060081) Компресор КЦЗ.8; (060082) Розпридільчий
шкаф; (060083) Розпридільчий шкаф імп.; (060084) Розпридільча шафа; (060085) Економайзер вод.;
(060086) Котел паровий; (060087) Котел паровий; (060088) Економайзер вод.; (060089) Щит автомат;
(060090) Щит автомат; (060091) Панелі щит.управл.; (060092) Розприд. щити; (060093) Щит
управління; (060094) Охолоджувач пари; (060095) Колектор пари; (060096) Шкаф розпридільчий;
(060097) Шкаф розпридільчий; (060098) Щит розпридільчий; (060099) Щит електричний; (060100)
Розпридільча шафа; (060101) Розпридільчий щит; (060102) Розпридільчий мікар; (060103) Ресивери 4 – 32 м. кв.; (060104) Насос паровий; (060105) Діараторна головка; (060106) Вентилятор
ДНД-10; (060107) Трансформатор; (060108) Трансформатор силовий; (060109) Пульт управління;
(060110) Електромотори; (060111) Магазин опорів; (060112) Електрозварюв.агрегат; (060113)
Димосос; (060115) Шафа ШВВ-1; (060116) Зварюв. агрегат; (060117) Зварювальн. трансформ.;
(060118) Катодна станція; (060119) Станція управління; (060120) Зварюв. агрегат; (060121) Вентилятов ВЦП-5; (060122) Електростанція; (060123) Теплообмінник; (060125) Чанок подачі солоду;
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(060126) Дефлегматор ЕК; (060127) Епюрац.колона; (060128) Бункер 6 т.; (060130) Прийомний бункер; (060131) Мірник спиртовий; (060132) Мірник спиртовий; (060133) Ємкість під ваги;
(060134) Ємкість під ваги; (060135) Контрольний снаряд ВК-2; (060138) Автомат розгрузчик
(БУМ); (060139) Мірник Т40ВНЦ; (060140) Насос АСВН-80; (060141) Шлюзний затвор; (060142)
Дозатор; (060143) Насос Ш-40/4; (060145) Сепаратор бражки; (060146) Дезмембратор; (060147)
Чанок замісу; (060148) Насос -АСВН-80; (060149) Бражна колона; (060151) Забірник пром.води;
(060153) Бражний підігрівач (теплообмінник опалення); (060154) Насос 626-15-ВВН; (060155) Газовий лічильник; (060156) Компресор; (060157) Бетономішалка; (060158) Станок ЕК-634; (060159)
Вентилятор; (060160) Обладнання мініпекарні; (060161) Тістомісильна машина; (060162) Насос
НВЦ 8/25; (060163) Дробілка ДДМ; (060164) Ел.двигун А51-280; (060165) Пресмакаронна машина;
(060166) Насос К20/306 (мийка чанів); (060168) Теплообмінник; (060169) Дефлегматор Г-63 РК.; (060171)
Тістоділильна машина; (060172) Конденсатор Е 10 м. кв. БК; (060173) Насос ПДВ 16/20; (060174) Пресмакаронний; (060175) Дистилятор ДЕ-10; (060176) Компресор; (060178) Насос ЕЦВ -10-63-110; (060179)
Ростково-відбійна машина; (060180) Насос ЕЦВ 8х25х100; (060181) Котел газовий; (060182) Вакуумнасос без електродвигуна; (060183) Вентилятор ВВД 5; (060184) Насос ЕЦВ 10-63-110; (060185) Насос
ФГ; (060187) Насос для викачки води; (060188) Насос ЕЦВ 8-16-140; (060189) Дробілка ДДМ -5; (060191)
Пакувально-фасувальний апарат; (060192) Вентилятор ВДН 11.2; (060193) Живильний насос МV 817/E/3400-50-2; (060194) Насос ЭЦВ-8-25-100; (060195) Насос ЗММS 32-20/40 (подачі бражки); (060196) Насос GruntFOS з електродвигуном (опалення); (060197) Миюча машина в комплекті; (060198) Насос ЕЦВ
10-63-110; (060199) Насос ЗМS-40-160/40; (060200) Насос DWO-400; (060201) Насос ЗМ-40-200/5,5;
(060202) Насос DWO-400; (060204) Вентилятор ВЦ 4,75 № 12,5; (060205) Насос ЗМ50; (060206)
Щит силовий; (060208) Насос DWO 200; (060210) Перетворювач-регулятор РР-10; (060211) Сепараторна машина МЄ-5; (060212) Насос водяний; (060213) Апарат високого тиску; (060214)
Перетворювач-регулятор ПП-10; (060215) Насос WILO; (060216) Міні-електростанція Е2600S;
(060217) Бетономішалка; (060218) Пристрій плавного пуску MCD 3000 (55); (060219) Холодопаротермальний агрегат; (060221) Клапан 25ч37 (38нж100); (060222) Мотор-редуктор МЦ2С-100Н;
(060223) Агрегат універсальний (аргонна зварка); (060224) Перетворювач частоти АТВ 31; (060225)
Котел «Рівнетерм-56»; (060227) Насос ЕЦВ 8х25х100; (060228) Насос АСВН-80; (060229) Пароінжектор П, 01, 0000 СБ; (060230) Насос ВВН-3; (060231) Верстат деревообробний (стайня);
(060232) Верстат фрезерний; (060233) Токарний станок ІМ63ДН; (060234) Магнітна колонка;
(060235) Другий чанок замісу; (060236) Другий дезмембратор; (060237) Мішалка (млин); (060238)
Мішалка (млин); (060239) Норія 20; (060240) Норія 50; (060241) Фільтр річкової води; (060242)
Токарний станок -16К-20; (060243) Річковий вузел (насоси 2 шт); (060244) Маточник; (060245)
Кислотний бачок на дріжджі; (060246) Запасний бачок на патоку; (060247) Россиропник на патоку;
(060249) Збірник пром. води; (060251) Збірник сивушного масла; (060252) Колона кінцевої очистки;
(060253) Промивач сивухи; (060254) Холодильник сивушного масла; (060255) Колектор водяний; (060256) Кипятильник епюраційної колони; (060257) Мірник ЕАФ- (сив. масла); (060258)
Мірник спиртовий; (060260) Дефлегматор кінцевої очистки; (060261) Конденсатор кінцевої
очистки; (060262) Ловушка конден. БК.; (060263) Конденсатор сепар. бражки; (060264) Ловушка сепарат. бражки; (060265) Мокра ловушка; (060266) Конденсатор епюраційної колони;
(060267) Ловушка конденсатора епюрац.колони; (060268) Конденсатор рект. колони; (060269)
Ловушка конденсатора; (060270) Мокра ловушка конденс. РК; (060271) Насоси (замочка – 2 шт.);
(060272) Ворушитель просяний; (060273) Ворушитель ячмінний; (060274) Насос просяний; (060275)
Насос просяний; (060276) Насос ячмінний; (060277) Норія НЦ 20; (060278) Галереєя складу;
(060279) Вентилятор ВДН 11; (060280) Норія на вигрузку зеленого солоду; (060281) Транспортер
зеленого солоду; (060282) Норія сухого солоду; (060283) Норія на вигрузку в силоси; (060285)
Щит управління; (060286) Калорифер; (060287) Сито; (060289) Вентилятор очис. солоду; (060290)
Транспортер на вигрузку сухого солоду; (060291) Бункер сухого солоду; (060292) Насос опалення;
(060293) Соляні насоси; (060294) Соляні насоси; (060295) Натрієво коанітр.фільтр; (060296) Натрієво коанітр.фільтр; (060297) Натрієво коанітр.фільтр; (060298) Натрієво коанітр.фільтр; (060299)
Теплообмінник; (060300) Просіювач муки; (060301) Мішалки миючі; (060302) Мірник; (060303) Насос
АСВН 80; (060304) Бочка на брагу; (060305) Ємкість 35 м. куб № 1; (060306) Ємкість 35 м. куб № 3;
(060307) Мірник 2,491 м. куб.; (060308) Мірник 2,5 м. куб.; (060309) Мірник 0,75 м. куб.; (060310)
Мірник 0, 75 м. куб; (060311) Ємкість 100 м. куб № 6; (060320) Насос АСВН-80; (060321) Насос
АСВН-80; (060324) Навантажувач КШП; (060325) Авторозгрузчик (БУМ); (060326) Електрощит;
(060328) Завальний бункер; (060329) Норія НЦ; (060330) Галерея складу; (060331) Холодильник спирту; (060332) Холодильник ЕАФ; (060333) Кипятильник РК; (060334) Кипятильник БК;
(060335) Насос ФГ-57/9 (для перекачки бражки); (060336) Дрожжанка; (060337) Автомат розгрузик
БУМ; (060338) Електродвигун 11/100 4АМ-160 61081; (060339) Електродвигун 11/100 4АМ-160
61081; (060340) Мотор- редуктор 1МЦ С-100 Н-56; (060341) Мотор- редуктор 1МЦ С-100 Н-35;
(060342) Мотор -редуктор 1МЦ С-100 Н35; (060344) Електродвигун 11/1000 НАМ-160 6 1081;
(060345) Насос WILO MWI 1611-3/25/6/3-400-50-2; (060346) Табло дублююче (бункерні ваги);
(060347) Автоматичний механізм відкривання брами; (060348) Котел димогарний « Універсал» 1
компл.; (060349) Машина пакувальна УМТ; (060350) Редуктор ТСН; (060351) Пристрій ПЗНУЕ-1;
(060352) Пристрій ПЗНУЕ -1; (060353) Пристій ПЗН-УЕ-1; (060355) Спец. шафа РДУКА50х35
(ГРП); (060356) Електропневматичний перетворювач ЕРС-30/20; (060357) Насос CDLF-8-60 ЕХ;
(060358) Деаратор; (060359) Мотор- редуктор; (060360) Прес- макаронний; (060361) Насос ЦНСк5/100; (060362) Водопідготовчий компл. 6.0 м. куб/год; (060363) Мотор-редуктор; (060364) Насос
ВВН1-0,75 без двигуна; (060365) НасосЗМ 40-200/7,5-А; (060366) Насос ЕВАRA ЗМ-40/200-7,5;
(060367) Живильний насос 5,5 квт.; (060368) WILLO-МН 14-03-1/Е/3-400-50-2; (060369) Насос
ЗМ 40-160/4,0; (060370) Насос WILQ МYI 1819-1/25-400-50-2; (060371) Конденсаторна установка 200кВар 0,4 кВ; (060372) Станція Каскад К-(30-100)-А; (060373) Насос ВВН1-0,75; (060376)
Телефакс; (060390) Комп»ютер Pentium; (060391) Комп’ютер 586; (060393) Електрошліф. Машинка; (060395) Комплект апгрейду /компютер PIII/; (060397) Комп’тер Pentium-III в комплекті;
(060400) Комп’ютер CELERON в комплекті; (060401) Комп’ютер Celeron в комплекті; (060403)
Контроллер управління (мягка варка); (060405) Газовий хроматограф Кристал 2000М; (060406)
Росходомір-лічильник ел-магн. «Взлет ЭРУ»; (060413) Комп’ютер Celeron в комплекті; (060417)
Комп’ютер в Sempron комплекті; (060428) Компютер в комплекті; (060430) Ксерокс БФП Capop
MF4018; (060474) Восьми канальний модуль вводу сигналу; (060475) Восьми канальний модуль
вводу сигналу; (060476) Чотирьох канальний модуль аналового виходу; (060477) Модем CSM;
(060478) Генератор водню; (060480) Мельниця дискова гомогенизируюча МГД-30; (060482) Автоматизована система комерційного обліку електроенер. (АСКОЕ); (060483) Контактор КТИ-5265
265А; (060484) Таль ручна г/п-3.0тн Н-12,0м; (060485) Насос ЗМ 40-200-7,5; (060486) Дистилятор електричний Д-5 «Мікромед»; (060487) Піноловушка; (060488) Гідрозатвор; (060489) Клапан
25Ч37НЖ-100; (060493) Клапан 25Ч38НЖ-80; (060494) Клапан 25Ч38НЖ-50; (060496) Насос WILO
MWI 1611; (060497) Насос ВВН1-0,75; (060498) Перетворювач витрат е/м ПРЕМ-80ГС; (060503)
Насос ВВН-1-075 без двигуна; (060516) Ємкість 24 м. куб; (060517) Ємкість 24 м. куб; (060518)
Цистерна 15 м. куб.; (060519) Цистерна 15 м. куб.; (060528) Бродильні чани; (060529) Бродильні чани; (060530) Бродильні чани; (060531) Бродильні чани; (060532) Бродильні чани; (060533)
Бродильні чани; (060534) Бродильні чани; (060535) Бродильні чани; (060536) Бродильні чани;
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(060537) Бродильні чани; (060538) Замочний чанок; (060539) Замочний чанок; (060540) Ферментери; (060541) Ферментери; (060542) Рекколона; (060543) Рекколона; (060544) Міксіори; (060545)
Міксіори; (060546) Міксіори; (060547) Міксіори; (060548) Міксіори; (060549) Міксіори; (060550)
Міксіори; (060551) Міксіори; (060552) Міксіори; (060553) Міксіори; (060554) Підігрівач бражки;
(060555) Підігрівач бражки; (060556) Дефлегматор г-31,5 БК.; (060557) Дефлегматор г-31,5 БК.;
(060558) Дріжжанки; (060559) Дріжжанки; (060560) Дріжжанки; (060561) Дріжжанки; (060562) Кондиціонери; (060563) Кондиціонери; (060564) Насос ВВН 1-075; (060565) Насос ВВН 1-075; (060566)
Насос DWO-400; (060567) Насос DWO-400; (060568) Насос DWO-400; (060569) Насос DWO-400;
(060570) Насоси-дозатори; (060571) Насоси-дозатори; (060572) Мотор-редуктор МЦ2С-100Н71-55М-110; (060573) Мотор-редуктор МЦ2С-100Н-71-55М-110; (060574) Насос ВВО 0,75/0,4;
(060575) Насос ВВО 0,75/0,4; (060576) Мішалки на дріжджанки; (060577) Мішалки на дріжджанки; (060578) Мішалки на дріжджанки; (060579) Мішалки на дріжджанки; (060580) Мішалки
на дріжджанки; (060581) Дикантатори; (060582) Дикантатори; (060583) Дикантатори; (060584)
Вакуум-переривач; (060585) Вакуум-переривач; (060586) Вакуум-переривач; (060587) Вакуумпереривач; (060588) Вакуум-переривач; (060589) Вакуум-переривач; (060590) Вакуум-переривач;
(060591) Вакуум-переривач; (060592) Ємкість сухого солоду; (060593) Ємкість сухого солоду; (060594) Шлюзовий дозатор; (060595) Шлюзовий дозатор; (060596) Насоси ФГ-57/9;
(060597) Насоси ФГ-57/9; (060600) Насоси дозатори -PDE DLX CC/M 2-10230; (060601) Насоси дозатори -PDE DLX CC/M 2-10230; (060608) Бункерні ваги ВБ-30004; (060609) Бункерні ваги
ВБ-30004; (060614) Комп’ютер Celeron в комплекті; (060615) Комп’ютер Celeron в комплекті;
(060616) Комп’ютер Celeron в комплекті; (060638) Солодові грядки; (060639) Солодові грядки;
(060640) системний блок IT-Block G5400 Work; (060642) системний блок IT-Block G5400 Work;
(060026) Діараторний бак; (060375) Мотопомпа; (060379) Електром’ясорубка; (060381) Фотокалориметр НДК 3; (060382) Мікроскоп; (060383) Метршток; (060385) Лічильник газовий РГ 600;
(060386) Барна стійка; (060389) Лічильник LZQM; (060398) Обчислювач об’єму газу «Універсал»;
(060399) Шафа сушильна електрична лабораторна; (060402) Стіл заказний; (060408) Контролер
РН-метр; (060410) Лічильник водяний ТВСх12 мод.80; (060415) Вага електрична лабораторна
АР АХIS 1 шт.; (060418) Лічильник КС 45 – ефіри; (060419) Лічильник КС-45; (060425) Лічильник
газу G-250ЛГ-К-100; (060426) Вага електрична аналітична ANG200C AXIS; (060429) Датчик тиску; (060431) Фотоколориметр КФК-2МП; (060432) Водолічильник СВТУ11В(М2); (060433) Електромагнітний витратомір «Взлет» ЕРСВ-510; (060461) Меблева стінка; (060462) Офісні меблі;
(060463) Набір меблів 1 компл.; (060464) Набір меблів 1 компл.; (060465) Набір офісних меблів;
(060466) Набір меблів; (060467) Набір меблів; (060468) Набір меблів; (060469) Газова плита;
(060470) Апарат сушильний лабораторний; (060472) Водолічильник СВТУ11В(М2); (060491) Домкрат рейковий ДР 16.0 в/п; (060495) Датчик диф. тиску NPT; (060499) Авт. вимикач захисту двиг.
11SM2A; (060500) Авт. вимикач 3RV1031-4GA10; (060501) Вимикач 3RV1042-4KA10; (060502)
Електромагн. витратомір ПРЕМ Ду80; (060504) Обчислювач об’єму газу «Універсал-02»; (060505)
Перетворювач тиску РС-28; (060602) Ротаметр; (060603) Ротаметр; (060604) Ротаметр; (060605)
Ротаметр; (060607) Вологомір; (060610) Лічильник водяний ТВСх12 мод.100; (060611) Лічильник
водяний ТВСх12 мод.100; (060612) Вбудована поверхня «Арістон»; (060613) Вбудована поверхня
«Арістон»; (060619) Морозильне устаткування FAL-056-7; (060620) Морозильне устаткування FAL056-7; (060621) Перетворювач тиску SEN-8601 B075; (060622) Перетворювач тиску SEN-8601
B075; (060623) Перетворювач тиску SEN-8601 B025; (060624) Перетворювач тиску SEN-8601
B025; (060625) Перетворювач тиску SEN-8601 B025; (060626) Перетворювач тиску SEN-8601
B025; (060627) Перетворювач тиску SEN-8601 B025; (060628) Перетворювач тиску SEN-8601 B025;
(060629) Перетворювач тиску SEN-8601 B025; (060636) Перетворювач тиску SEN-8601 B025;
(060637) Перетворювач тиску SEN-8601 B025; (060641) монітор 23,6 liyama ProLite X2474HV-B1;
(060643) монітор 23,6 liyama ProLite X2474HV-B1; (060018) Ємкість спиртопідвал № 5; (060028)
Воздухопідготовка; (060061) Бак на сіль; (060436) Прицеп до а/м КАМАЗ №49-76; (060437) Трактор
ЮМЗ-6; (060439) Автокран КС- 4574; (060441) Самонавантажувач; (060442) Екскаватор ЕП 2628;
(060444) Гноєрозкидач; (060446) Прицеп тракторний; (060447) Фургон 828; (060448) Прицеп цистерна; (060458) Буртовкладочна машина (гусеничний трактор); (060459) Прицеп ГКБ 8350 до а/м;
(060460) Причіп-розпуск ПР 1-Р-5; (060598) Навантажувач (КШП); (060599) Навантажувач (КШП);
(060440) Автомобіль УАЗ 3303; (060445) Автомобіль ГАЗЕЛЬ; (060450) Автомашина МАЗ-500;
(060451) Автом. ЗИЛ-130; (060453) Автом. САЗ-3507; (060454) Автом. САЗ 3508; (060455) Автом.
ЗИЛ 130; (060456) Автомашина бензовоз; (060457) Автомашина ВОЛЬВО; (060630) Автомашини
Фольксваген; (060631) Автомашини Фольксваген; (060634) КАМАЗ-5320; (060635) КАМАЗ-5320
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Продовження додатка 3
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
римувача або зберігача, Орган управління
переліку об’єктів, що підлягають прикод за ЄДРПОУ
ватизації (назва, дата, номер)
Нежитлове приміщення № 3 площею 111,3 кв. м Львівська обл.,м. Раде- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
хів, вул. Львівська, 1
статистики у Львівській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
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)
Нежитлова будівля контори
Закарпатська обл.,
Державне підприємство Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Берегово, про«Українська геологічна
геології та надр
«Про затвердження переліків об’єктів
спект Геологів, 31б
компанія», код за ЄДУкраїни
малої приватизації, що підлягають приРПОУ 38078094
ватизації в 2020 році»
Вбудовані приміщення літ. А загальною площею Закарпатська обл., Ір- Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
212,6 кв. м
шавський р-н, м. Ірша- тистики у Закарпатській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ва, вул. Білецька, 4/2
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360464
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Група інвентарних об’єктів у складі: деревоЗакарпатська обл.,
Карпатський біосферний Міністерство енер- Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
обробний цех (літ. «А») загальною площею
Рахівський р-н, с. Луги, заповідник, код за
гетики та захисту
«Про внесення змін до наказу Фонду від
326,59 кв. м, приміщення адмінбудинку (літ. «Б») урочище Усть-Говерла ЄДРПОУ 00276104
довкілля України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
загальною площею 87,17 кв. м
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адмінбудівля 5-ти поверхова літ. А, загальною
Закарпатська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
площею 698,1 кв. м
м. Мукачево, вул. Не- статистики у
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
децеї Яноша, 2
Закарпатській області,
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
код за ЄДРПОУ 02360464
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами
Адміністративна будівля площею 512,4 кв. м.
Волинська обл., СтаГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ровижівський р-н,
статистики у Волинській статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
смт. Стара Вижівка,
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають привул. Привокзальна, 2
02359662
ватизації в 2020 році»
Гараж, літер /Б-1/ загальною площею 33 кв. м
Волинська обл., м. Но- Західний офіс Держау- Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
воволинськ, вул. Шеп- дитслужби, код за ЄД- торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
тицького Митрополита РПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають при(вул. Піонерська), 18
ватизації в 2020 році»
Гараж /Літер П-1/ загальною площею 132,2 кв. м Волинська обл.,
Західний офіс Держау- Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Луцьк, вул. Підгадитслужби, код за ЄД- торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
єцька, 13
РПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Гараж, літер /А-1/ загальною площею 39,8 кв. м Волинська обл., смт.
Західний офіс Держау- Державна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Іваничі, вул. Грушевдитслужби, код за ЄД- торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
ського (вул. РадянРПОУ 40479801
України
малої приватизації, що підлягають приська), 1
ватизації в 2020 році»
Будівля адмінприміщення з гаражем «А-1» заВолинська обл., Любе- Західний офіс Державної Державна аудиНаказ Фонду від 28.02.2020 № 367
гальною площею 141,8 кв. м
шівський р-н, смт Лю- аудиторської служби
торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
бешів, вул. Бондарен- України, код за ЄДРПОУ України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ка, 71А
40479801
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля /А-1/ загальною площею Волинська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
203,9 кв. м
Рожищенський р-н,
статистики у Волинській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
м. Рожище, вул. Неза- області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
лежності, 40
02359662
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адмінбудівля, загальною площею 367,5 кв. м
Волинська обл., м. Ко- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
вель, вул. Драгомастатистики у Волинській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
нова, 22
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02359662
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля А-1, загальною площею Волинська обл., м. Кі- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
346,9 кв. м
верці, вул. Незалежстатистики у Волинській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ності, 18
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02359662
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Частина першого поверху адміністративної будів- Волинська обл., м. Го- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
лі /А-5/, загальною площею 405,7 кв. м
рохів, вул. Незалежстатистики у Волинській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ності, 2
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02359662
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративне приміщення (А-2) площею
Волинська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
210,6 кв. м
м. Володимирстатистики у Волинській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Волинський, вул. Олени області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Хохол, 22
02359662
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами
Будівля старої контори площею 77,9 кв. м
Волинська обл.,смт.
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
Шацьк, вул. 50 років
статистики у Волинській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Перемоги, 5
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02359662
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами
Регіональне відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях
Магазин № 2
Одеська обл., м. Ізмаїл, ТОВ «Мрія», код за ЄД- Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Болградське шосе, 12 РПОУ 1037956
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
по Одеській та
малої приватизації, що підлягають приМиколаївській об- ватизації в 2020 році»
ластях
Пасажирський павільйон в Лузанівці
м. Одеса, пляж Лузанів- ДП «Одеський морський Міністерство інфра- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ка, 21/1
торговельний порт», код структури України «Про затвердження переліків об’єктів
за ЄДРПОУ 01125666
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Баштанський р-н, смт. жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
Баштанка, вул. Баштан- ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають приської Республіки, 38
ватизації в 2020 році»
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Веселинівський р-н,
жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
смт. Веселинове,
ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають привул. Мозолевського
ватизації в 2020 році»
(Леніна), 14-а
Гараж
Миколаївська обл.,
Південний офіс ДерДержавна аудиНаказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Врадіївський р-н, смт. жаудитслужби, код за
торська служба
«Про затвердження переліків об’єктів
Врадіївка, вул. Героїв
ЄДРПОУ 40478572
України
малої приватизації, що підлягають приВрадіївщини (Леніна),
ватизації в 2020 році»
137-а
Комплекс нежитлових будівель АЗС № 2
Миколаївська обл.,
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Казанківський р-н,
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
с. Новоданилівка,
по Одеській та
малої приватизації, що підлягають привул. Індустріальна, 2
Миколаївській об- ватизації в 2020 році»
ластях
Майданчик для накопичення та тимчасового
Миколаївська обл.,
ПрАТ «Очаківське ХПП», Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
зберігання вантажів
Очаківський р-н, с. Ку- код за ЄДРПОУ 04270593 відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
цуруб, вул. Ольвійпо Одеській та
малої приватизації, що підлягають приська, 1/15
Миколаївській об- ватизації в 2020 році»
ластях
Будівля санпропускника
Миколаївська обл.,
ВАТ «Снігурівське», код Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Снігурівський р-н,
за ЄДРПОУ 853046
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
м. Снігурівка, вул. Позапо Одеській та
малої приватизації, що підлягають приміська, 7/1
Миколаївській об- ватизації в 2020 році»
ластях
Нежитлові приміщення та споруди
Миколаївська обл.,с.
Причорноморське
Державна служба Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
Весняне, вул. Очаківдержавне регіональне
геології та надр
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ська, 1-а
геологічне підприємство, України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
код за ЄДРПОУ
переліків об’єктів малої приватизації,
01432144
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Полтавській та Сумській областях
Нежитлова будівля загальною площею
Полтавська область,
Відсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
214,7 кв. м
Карлівський р-н, с. Совідділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
лона Балка, вул. Басапо Полтавській та малої приватизації, що підлягають прирабової, 6
Сумській областях ватизації в 2020 році»
Будівля приїжджої загальною площею 37,7 кв. м Полтавська обВідсутній
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ласть, Глобинський
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
р-н, с. Шушвалівка,
по Полтавській та малої приватизації, що підлягають привул. Паркова, 2а
Сумській областях ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля (продуктовий склад) загаль- Полтавська область,
ТОВ «ім. Чапаєва», код Регіональне
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ною площею 131,4 кв. м
Диканський р-н, с. Ді- за ЄДРПОУ 00845878
відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду від
брова, вул. Новоселівпо Полтавській та 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ська, 1б
Сумській областях переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Склад
Полтавська область,
ТОВ «ім. Чапаєва», код Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Диканський р-н, с. Дяч- за ЄДРПОУ 00845878
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
кове, пров. Центральпо Полтавській та малої приватизації, що підлягають приний, 5
Сумській областях ватизації в 2020 році»
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

№ 37 (1317)

Продовження додатка 3
Назва балансоут
римувача або зберігача, Орган управління
код за ЄДРПОУ
Заглиблений склад
Полтавська область,
ЗАТ «Лубнимеблі», код за Регіональне
м. Лубни, проспект Во- ЄДРПОУ 00275042
відділення Фонду
лодимирський, 94
по Полтавській та
Сумській областях
Погріб, літ. Ч-1
Полтавська область,
ТОВ «Полтаварибпром», Регіональне
м. Полтава, вул. Парти- код за ЄДРПОУ 25170795 відділення Фонду
занська, 8/20
по Полтавській та
Сумській областях
Нежитлова будівля загальною площею 185 кв. м Полтавська область,
ПСП «Лозоватка», код за Регіональне
Чутівський р-н, с. Лозу- ЄДРПОУ 30748840
відділення Фонду
ватка, вул. Садова, 2
по Полтавській та
Сумській областях
Газобалонний склад
Полтавська область,
СВК «Перемога», код за Регіональне
Хорольський р-н,
ЄДРПОУ 05423113
відділення Фонду
с. Клепачі, вул. Фрукпо Полтавській та
това, 2є
Сумській областях
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Нежитлова будівля

Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Лівобережна Сокілка, вул. Степова, 26
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб, вул. Гагаріна, 23а

Регіональне
відділення Фонду
по Полтавській та
Сумській областях
Нежитлова будівля колишньої лазні
Відсутній
Регіональне
відділення Фонду
по Полтавській та
Сумській областях
Підвальне приміщення під будівлею контори
Полтавська обл., ПиряВідсутній
Регіональне
тинський р-н, с. Віктовідділення Фонду
рія, вул. Київська, 4-А
по Полтавській та
Сумській областях
Група інвентарних об’єктів 47/50 частини у скла- Полтавська обл., м. Га- Головне управління Пен- Пенсійний фонд
ді: нежитлова будівля А1, площею 318,5 кв. м. та дяч, вул. Лохвицька, 6 сійного фонду України в України
вбиральня Б1, площею 3,4 кв. м.
Полтавській області, код
за ЄДРПОУ 13967927
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля
колишнього будинку ветеранів, Літ.»А-1,а,а1»,
загальною площею 192,5 кв. м; кухня, Літ.»Б-1»,
загальною площею 37,8 кв. м; сарай, Літ.»В-1»,
загальною площею 8,6 кв. м; погріб, Літ.»Г», загальною площею 8,5 кв. м; колодязь № 1
Нежитлова будівля (гараж), загальною площею
32,3 кв. м.

Полтавська область,
СВК «Перемога», код за Регіональне
Хорольський р-н,
ЄДРПОУ 05423113
відділення Фонду
с. Вергуни, вул. Рибальпо Полтавській та
ська, 29а
Сумській областях
Полтавська обл., Зінків- Північно-Східний офіс
ський р-н., м. Зіньків, Держаудитслужби, код
вул. Першотравнева, 1а за ЄДРПОУ 40478572

Державна аудиторська служба
України

Гараж, загальною площею 25,8 кв. м

Полтавська обл.,
Північно-Східний офіс
м. Миргород, вул. Со- Держаудитслужби, код
рочинська, 119, гараж 2 за ЄДРПОУ 40478572

Державна аудиторська служба
України

Нежитлова будівля, загальною площею
103,3 кв. м

Полтавська обл., смт. Головне управління
Державна служба
Нові Санжари, вул. Не- статистики у Полтавській статистики України
залежності, 35/14
області, код за ЄДРПОУ
02361892

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

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

Головне управління
Державна служба
статистики у Полтавській статистики України
області, код за ЄДРПОУ
02361892

Адміністративна будівля загальною площею
146,5 кв. м

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

Головне управління
статистики у Сумській
області, код за ЄДРПОУ
02362227

Державна служба
статистики України

Нежитлова будівля гаражу (колишній склад МТС) Сумська обл., м. Ромни, ВАТ «Роменське АТП
вул. Сумська, 97 Д
15948», код за ЄДРПОУ
03118558

Регіональне
відділення Фонду
по Полтавській та
Сумській областях

Гараж

Сумська обл., Білопіль- Білопільська районна
ський район, с. Річки, державна лікарня ветевул. 9 Травня, 3
ринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00704304

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Гараж

Сумська обл., Білопіль- Білопільська районна
ський район, с. Вири, державна лікарня ветевул. Кавказ, 30
ринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00704304

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Нежитлова будівля (адмінбудівля) під літ. «А»

Сумська обл., Лебедин- Головне управління
ський р-н, м. Лебедин, Державної служби Укравул. Ляшка, 28
їни з питань геодезії,
картографії та кадастру
у Сумській області, код
ЄДРПОУ 39765885
м. Суми, вул. Герасима Сумський апеляційний
Кондратьєва, 28
суд, код за ЄДРПОУ
42267878

Державна служба
України з питань
геодезії, картографії
та кадастру

Сумська обл., м. Біло- Головне управління Дерпілля, вул. Соборна, 11 жавної служби України
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів в
Сумській області, код за
ЄДРПОУ 40356714
Сумська обл., м. ПуГоловне управління Дертивль, вул. Кролевець- жавної служби України
ка, 70
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів в
Сумській області, код за
ЄДРПОУ 40356714
Сумська обл., м. ПуГоловне управління Дертивль, вул. Першотрав- жавної служби України
нева, 56
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів в
Сумській області, код за
ЄДРПОУ 40356714
Сумська обл., м. Шост- Головне управління Дерка, вул. 6-ої Гвардійжавної служби України
ської Дивізії, 1
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів в
Сумській області, код за
ЄДРПОУ 40356714
Сумська обл., смт. Ве- Головне управління Дерлика Писарівка, вул. Не- жавної служби України
залежності, 13
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів в
Сумській області, код за
ЄДРПОУ 40356714
Сумська область,
Відсутній
Середино-Будський
р-н, смт. ЗнобНовгородське, вул. Тетяни Горєлової, 77

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Легковий автомобіль ГАЗ 3110

Адміністративний будинок

Нежитлове приміщення

Гараж

Будівля та гараж

Адмінбудівля

Магазин-їдальня

Відсутній

Державна судова
адміністрація
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 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 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 648
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

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

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

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

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

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

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

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

Регіональне
відділення Фонду
по Полтавській та
Сумській областях

Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля, загальною площею
Сумська обл., м. Глухів, Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
494,7 кв. м
вул. Шевченка, 13
статистики у Сумській
статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362227
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Рівненській та Житомирській областях
Цех зварювальних робіт
Рівненська обл., ВоВП «Рівненська АЕС» ДП Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
лодимирецький р-н,
«НАЕК «Енергоатом», код гетики та захисту
«Про затвердження переліків об’єктів
м. Вараш, Будівельна
за ЄДРПОУ 05425046
довкілля України
малої приватизації, що підлягають прибаза № 1 та № 2 проватизації в 2020 році»
мислової зони, 25
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва об’єкта
Група інвентарних об’єктів у складі: Арматурний
цех загальною площею 2070,5 кв. м

Бетонний завод загальною площею 4014,3 кв. м

Виробничий корпус з підготовки ремонтнобудівельних робіт загальною площею 879,2 кв. м

Площадка складування конструкцій загальною
площею 24,8 кв. м

Склад паливно-мастильних матеріалів з автозаправною станцією загальною площею 157,4 кв. м

Комплекс, майновий – деревообробний цех
загальною площею 1308 кв. м

Склад-навіс Б-1 загальною площею 1981,5 кв. м,
ЦМС генпідрядника Г-1 загальною площею
1674,1 кв. м, склад матеріалів на НРБ К-1, загальною площею 1633 кв. м, склад Л-1 загальною
площею 97,6 кв. м, туалет М-1 загальною площею
41,6 кв. м, майданчик складування матеріалів
площею 870 кв. м, відкриті складські майданчики
генпідрядника площею 6219 кв. м, майданчик
складування обладнання площею 3852 кв. м, рампа
розвантаження вагонів площею 251 кв. м
Група інвентарних об’єктів у складі: Матеріальний
склад ПТЕМ загальною площею 888,7 кв. м,
Цех передмонтажних робіт загальною площею
3555,3 кв. м, Бокс стоянки машин АТЦ бази
ПТЕМ загальною площею 1056,3 кв. м, Газове
господарство бази ПТЕМ загальною площею
302,2 кв. м
Загальностанційний лабораторно-побутовий корпус загальною площею 1493,9 кв. м

Адреса об’єкта
Рівненська обл., Володимирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 56
Рівненська обл., Володимирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 58
Рівненська обл., Володимирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 60/2
Рівненська обл., Володимирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 60/1
Рівненська обл., Володимирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 53
Рівненська обл., Володимирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 55
Рівненська обл. Володимирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 50

Рівненська обл., Володимирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 34,
корп.1, 2, 3, 4

Рівненська обл., Володимирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 33
Майстерня виробничих робіт зі складом ЛЗР (лі- Рівненська обл., Волотер Б-1) загальною площею 1432,1 кв. м
димирецький район,
м. Вараш, Будівельна
база № 1 та № 2 промислової зони, 35
Частина складу каміння та щебеня, а саме: авто- Рівненська обл. м.
вагова УВТК, А-1 загальною площею 14,5 кв. м, Вараш, Будівельна база
навіс, вимощення бетонне ІІ площею 172 кв. м, № 1 та № 2 промисловорота металеві № 1, огорожа залізобетонвої зони, 66
на № 2
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
Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
римувача або зберігача, Орган управління
переліку об’єктів, що підлягають прикод за ЄДРПОУ
ватизації (назва, дата, номер)
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»

Продовження додатка 3
Назва балансоут
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Частина будівлі ветеринарної дільниці загальною Рівненська обл., Ради- Радивилівська районна
площею 79,0 кв. м
вилівський р-н, с. Не- державна лікарня ветемирівка, вул. Лісова, 29 ринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00703753
Будівля Цепцевицької ветдільниці загальною
площею 110,9 кв. м, у складі: ветдільниця «А-1»
з прибудовою «а», сарай «Б», сарай «б», вбиральня «Г», колодязь «К»

Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Нежитлове приміщення «Дільниця ветеринарної Рівненська область,
Млинівська районна
Державна служба
медицини» загальною площею 82,4 кв. м, у скла- Млинівський район,
державна лікарня вете- України з питань
ді сарай, погріб
с. Смордва, вул. Кіпра- ринарної медицини, код безпечності харчочівка, 9
за ЄДРПОУ 00703859
вих продуктів та захисту споживачів
Металеві склади: Ж-1 площею 198,3 кв. м; З-1 м. Рівне, вул. КиївДП НВО «ПотенціалРегіональне
площею 227, 5 кв. м
ська, 106
Еко», код за ЄДРПОУ
відділення Фонду
22555721
по Рівненській та
Житомирській областях

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»

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

Будівля гаража загальною площею 33,1 кв. м

Рівненська обл., Млинівський р-н, смт. Млинів, вул. Кірися Олексія
(17 Вересня), 10а/1

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

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

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

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

Нежитлова будівля, будівля управління статистики

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

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

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

Міністерство енер- Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
гетики України
«Про затвердження переліків об’єктів
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»

Адмінприміщення загальною площею 37,9 кв. м

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

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
Житомирська обл., Народицький р-н, с. Одруби, вул. Гребля, 2а
Житомирська обл.,
Новоград-Волинський
р-н, с. Кам’янка,
вул. Лісова, 33

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
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
Будівля дільничної лікарні ветеринарної медици- Житомирська обл.,
ни загальною площею 85,1 кв. м
Радомишльський р-н,
с. Заньки, вул. Цвіточна, 1
ДП НВО «ПотенціалЕко», код за ЄДРПОУ
22555721
ДП НВО «ПотенціалЕко», код за ЄДРПОУ
22555721

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

Головне управління Держпродспоживслужби в
Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 40309748

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

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

Головне управління Держпродспоживслужби в
Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 40309748

Будівля адміністративна загальною площею
108 кв. м

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

Головне управління Держпродспоживслужби в
Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 40309748

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

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

Головне управління Держпродспоживслужби в
Рівненській області, код
за ЄДРПОУ 40309748

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
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Будівля дільничної лікарні ветеринарної медици- Житомирська обл.,
ни загальною площею 106,8 кв. м
Радомишльський р-н,
с. Забілоччя, вул. Центральна, 7
Будівля Романівської районної державної лікарні ветеринарної медицини літ. А-1 площею
118,2 кв. м, сарай літ.Б-1 площею 37,0 кв. м.

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

Будівля колишнього дитячого садка загальною
площею 234,0 кв. м

Будівля колишнього дитячого садка загальною
площею 2511,5 кв. м

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

Газові ємності (2 шт.)

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

м. Житомир, вул. Покровська, 239-в

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

Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
«Про внесення змін до наказу Фонду від
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Управління західного
Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
офісу Держаудитслужби торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
в Рівненській області,
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
код за ЄДРПОУ 40479801
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Управління західного
Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
офісу Держаудитслужби торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
в Рівненській області,
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
код за ЄДРПОУ 40479801
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Управління західного
Державна аудиНаказ Фонду від 26.05.2020 № 899
офісу Держаудитслужби торська служба
«Про внесення змін до наказу Фонду від
в Рівненській області,
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
код за ЄДРПОУ 40479801
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 05.06.2020 № 971
статистики у Рівненській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362061
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Держпродспоживслужби України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
в Житомирській області, безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають прикод ЄДРПОУ 40346926
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Брусилівська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
державна лікарня вете- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
ринарної медицини, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 13568305
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Коростенська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
державна лікарня вете- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
ринарної медицини, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 13568305
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Коростенська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
державна лікарня вете- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
ринарної медицини, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 13568305
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Народицька районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
державна лікарня вете- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
ринарної медицини, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 00698644
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Новоград-Волинська ра- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
йонна державна лікарня України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
ветеринарної медицини, безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають прикод за ЄДРПОУ 00698650 вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Новоград-Волинська ра- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
йонна державна лікарня України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
ветеринарної медицини, безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають прикод за ЄДРПОУ 00698650 вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Радомишльська районна Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
державна лікарня вете- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
ринарної медицини, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 00698590
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Радомишльська районна Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
державна лікарня вете- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
ринарної медицини, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 00698590
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Радомишльська районна Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
державна лікарня вете- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
ринарної медицини, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 00698590
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Романівська районна
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
державна лікарня вете- України з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
ринарної медицини, код безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приза ЄДРПОУ 00698472
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Чуднівська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про затвердження переліків об’єктів
нарної медицини, код за безпечності харчо- малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 00698188
вих продуктів та за- ватизації в 2020 році»
хисту споживачів
Басейнове управління
Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
водних ресурсів річки
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
Прип’ять, код за ЄДУкраїни
малої приватизації, що підлягають приРПОУ 01038766
ватизації в 2020 році»
Олевське міжрайонДержавне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
не управління водного
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
господарства, код за
України
малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 01033852
ватизації в 2020 році»
Пулинське міжрайонне Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
управління водного
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
господарства, код за
України
малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 05579849
ватизації в 2020 році»
Житомирське міжрайон- Державне агентство Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
не управління водного
водних ресурсів
«Про затвердження переліків об’єктів
господарства, код за
України
малої приватизації, що підлягають приЄДРПОУ 01033869
ватизації в 2020 році»

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 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»

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

Сарненська районна
державна лікарня ветеринарної медицини, код
за ЄДРПОУ 00703894

Орган управління
Державна служба
України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

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

Будинок торгового центру

Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
статистики України «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році»
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
державного майна малої приватизації, що підлягають приУкраїни по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Житомирська обл., Лу- ТОВ «Дивлинське», код Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
гинський р-н, с. Вели- за ЄДРПОУ 5418595
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
кий Дивлин, вул. Цендержавного майна малої приватизації, що підлягають притральна, 54-А
України по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
Житомирська обл., Ан- ПрАТ «Фірма «Житоми- Регіональне
Наказ Фонду від 18.03.2020 № 509
друшівський р-н, с. Ів- рінвест», код за ЄДРПОУ відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду від
ниця, вул. Миру, 6-А
01272640
по Рівненській та
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Житомирській об- переліків об’єктів малої приватизації,
ластях
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Житомирська обл.,
ТДВ «Ігнатпільський
Регіональне
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
Овруцький р-н, с. Руд- кар’єр», код за ЄДРПОУ відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
ня, вул. Робітнича, 10 01374547
державного майна малої приватизації, що підлягають приУкраїни по Рівнен- ватизації в 2020 році»
ській та Житомирській областях
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)

№ 37 (1317)
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3
Назва балансоут
Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
римувача або зберігача, Орган управління
переліку об’єктів, що підлягають прикод за ЄДРПОУ
ватизації (назва, дата, номер)
Нежитлове приміщення загальною площею
Житомирська обл.,
Головне управління ста- Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
731,4 кв. м
м. Коростень, вул. Ко- тистики у Житомирській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
ротуна, 1
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02360412
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлові будівлі Ємільчинського управління
Житомирська обл.,
Олевське міжрайонДержавне агентство Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
водного господарства
Ємільчинський р-н,
не управління водного
водних ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
смт Яблунець, вул. Ге- господарства, код за
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
роїв України, 80
ЄДРПОУ 01033852
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлові будівлі Ємільчинського управління
Житомирська обл.,
Олевське міжрайонДержавне агентство Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
водного господарства
Ємільчинський
не управління водного
водних ресурсів
«Про внесення змін до наказу Фонду від
р-н, с. Миколаївка,
господарства, код за
України
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Шевченка, 33
ЄДРПОУ 01033852
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Підземний поверх складального корпусу
Житомирська обл.,
ПрАТ «Електровимірю- Регіональне
Наказ Фонду від 26.05.2020 № 899
м. Житомир, майдан
вач», код за ЄДРПОУ
відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду від
Перемоги, 10
00226098
по Рівненській та
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
Житомирській об- переліків об’єктів малої приватизації,
ластях
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлові будівлі та споруди міжрайонної лаЖитомирська обл., смт. Лугинська районна дер- Державна служба Наказ Фонду від 21.07.2020 № 1229
бораторії Лугинської районної державної лікарні Лугини, вул. Липниць- жавна лікарня ветериУкраїни з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ветеринарної медицини
ка, 33-а
нарної медицини, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 00698615
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Регіональне відділення Фонду по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Адміністративна будівля (літ. А-1) загальною
Харківська область,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
площею 277,3 кв. м та гараж (літ. Б) загальною м. Красноград, вул. Бє- статистики у Харківській статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
площею 24,8 кв. м
льовська (Леніна), 83
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02362629
ватизації в 2020 році»
Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею Харківська обл., ЗаГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
227,2 кв. м
чепилівський р-н, смт. статистики у Харківській статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
Зачепилівка, вул. Цен- області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають притральна (Радянська), 21 02362629
ватизації в 2020 році»
Адміністративне приміщення загальною площею Харківська обл., ВовГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
32,4 кв. м
чанський р-н, м. Вов- статистики у Харківській статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
чанськ, вул. Гагаріна, 9 області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при02362629
ватизації в 2020 році»
Гараж літ. «А-1» загальною площею 59,8 кв. м
Харківська обл., БарГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
вінківський р-н, м. Бар- статистики у Харківській статистики
«Про затвердження переліків об’єктів
вінкове, вул. Освіти
області, код за ЄДРПОУ
малої приватизації, що підлягають при(50 років Радянської
02362629
ватизації в 2020 році»
України), 17
Гараж з прибудовою літ. Б загальною площею
Харківська обл., ЗміГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
56,1 кв. м
ївський р-н, м. Зміїв,
статистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
вул. Адміністративна, 25 області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362629
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля загальною площею
Харківська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
380 кв. м.
м. Ізюм, вул. Старопо- статистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
штова, 39 г
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362629
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля під літ. «А-2» загальною пло- Харківська обл., м. Пер- Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
щею 440,3 кв. м
вомайськ, вул. Состатистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
борна, 7
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362629
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Адміністративна будівля під літ. «А1Н» загальною Харківська обл.,
Головне управління
Державна служба Наказ Фонду від 25.06.2020 № 1092
площею 186,7 кв. м з ганками під літ. «а», «а1» м. Ізюм, вул. Старопо- статистики у Харківській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
штова, 39в
області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
02362629
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля загальною площею 83,9 кв. м Донецька обл., Ніколь- ДП «Центр державного Державна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
ський р-н, смт Ніколь- земельного кадастру»,
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ське, вул. Паркова, 68а код за ЄДРПОУ
геодезії, картографії 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
21616582
та кадастру
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Нежитлова будівля (колишня котельна)
Луганська обл., ПоПАТ «Лисичанська
Регіональне
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
паснянський р-н, сщ.
птахофабрика», код за
відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду від
Лисичанський, вул. Мо- ЄДРПОУ 00851459
по Харківській,
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
лодіжна, 11
Донецькій та Луган- переліків об’єктів малої приватизації,
ській областях
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Будівля загальною площею 104,2 кв. м
Луганська обл., м. Ли- Міська державна лікарня Державна служба Наказ Фонду від 23.01.2020 № 110
сичанськ, вул. Кольцо- ветеринарної медицини України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
ва, 71 а
в м. Лисичанську, код за безпечності харчо- 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ЄДРПОУ 00710368
вих продуктів та за- переліків об’єктів малої приватизації,
хисту споживачів
що підлягають приватизації в 2020 році»
Адміністративне приміщення загальною площею Луганська обл., НоГоловне управління
Державна служба Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
210 кв. м
вопсковський р-н, смт. статистики у Луганській статистики України «Про внесення змін до наказу Фонду від
Новопсков, вул. Україн- області, код за ЄДРПОУ
28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
ська, 21
02359834
переліків об’єктів малої приватизації,
що підлягають приватизації в 2020 році»
(із змінами)
Назва об’єкта

Адреса об’єкта

Продовження додатка 3
Наказ Фонду, яким об’єкт включено до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації (назва, дата, номер)
Будівля загальною площею 289,4 кв. м
Луганська обл., БілоДержавна служба Наказ Фонду від 13.04.2020 № 649
куракинський р-н,
України з питань
«Про внесення змін до наказу Фонду від
смт Білокуракине,
геодезії, картографії 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження
вул. Історична, 85
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»
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
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
ське шосе, 44а
відповідальністю «Хер- відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
сонське АТП-16563», код в Херсонській об- малої 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
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
м. Каховка, Чаплинське товариство «Каховка»,
відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
шосе, 7
код за ЄДРПОУ 1033504 в Херсонській об- малої 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
Наказ Фонду від 28.12.2019 № 1574
лівська (Петренка), 7
сервний завод дитячого відділення Фонду «Про затвердження переліків об’єктів
харчування ім. 8 Бев Херсонській об- малої 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
Наказ Фонду від 28.02.2020 № 367
м. Олешки, вул. Боггосп», код за ЄДРПОУ
відділення Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду від
дана Хмельницького,
00476790,
в Херсонській об- 28.12.2019 № 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

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Найм ен ув ання об’єкта оцінки – нежитлове приміщення
№ 101.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Одеський автоскладальний завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 62, прим. № 101.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки з метою продажу шляхом викупу.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, факс замовника конкурсу (048) 731-40-43, odesa@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу).
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з аналітичним обліком – 1.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях (65048, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15).
 2. Назва об’єкта оцінки: Цілісний майновий комплекс «Одесавинпром».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, 10.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з
метою продажу на аукціоні, у т. ч. на аукціоні із зниженням стартової ціни,
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-40-43, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-28, odesa@spfu.gov.ua (електронна адреса замовника конкурсу)
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються, –
11.02 Виробництво виноградних вин (основний); 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; 11.03 Виробництво сидру та інших
плодово-ягідних вин; 11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв
із зброджуваних продуктів; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим
тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.34 Оптова торгівля напоями;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.
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Балансова вартість об’єкта (вартість активів) станом на 31.10.2015 –
11744,6 тис. грн.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) – 3. м. Одеса, Французький бульвар,
10 – 1,7630 га; м. Одеса, Французький бульвар, 8 – відсутня інформація,
м. Одеса, вул. Наливна, 2 – 0,9115 га, м. Одеса, вул. Головатого, 151 –
відсутня інформація
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2020.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях (65048, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15).
Відповідно до п. 2 розділу I Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна:
по об’єкту оцінки № 1 вище 7720 грн комісією з конкурсного відбору
не розглядатимуться;
по об’єкту оцінки № 2 вище 49 999 грн та строком виконання робіт
вище 5 календарних днів комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31 грудня
2015 року №2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від
16 січня 2018 року № 47 із змінами).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з
конкурсного відбору, викладений в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення
та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 16.00 25.08.2020. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися
конкурсний відбір.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Телефони для довідок (048) 731-50-39, (048) 731-50-28, (048) 73150-29.
 Конкурс відбудеться у Регіон альн ому відділенні ФДМУ
по Одеській та Миколаївській областях (65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 01.09.2020 об 11.00.

Адреса об’єкта

Назва балансоут
римувача або зберігача,
код за ЄДРПОУ
ДП «Центр державного
земельного кадастру», код за ЄДРПОУ
21616582

Орган управління

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

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності від 06.05.2020
1. Нежитлове приміщення № 26-3 загальною площею 5,3 м2, розміщене в підвалі будівлі гуртожитку. м. Львів, вул. Кримська, 30. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1190 грн без ПДВ.
2. Частина нежитлового приміщення загальною площею 6,0 м 2,
що розташоване на першому поверсі будівлі під літерою «Б-3» – нового
аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2200 грн без ПДВ.
3. Частина даху будівлі площею 6,25 м2, частина горища площею
25,0 м2 та нежитлове приміщення площею 6,75 м2 на третьому поверсі
навчального корпусу № 19. м. Львів, вул. Кн. Романа, 3. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1903 грн без ПДВ.
4. Нежитлове приміщення № 1б, № 6 площею 18,6 м2 на першому поверсі стоматологічного центру (літ. «А-5»). м. Львів, вул. Пекарська, 69а.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 949 грн без ПДВ.
5. Нежитлове приміщення площею 13,6 м2 на першому поверсі стоматологічного центру (літ. «А-5»). м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр» (заявлений оцінювач: Єлізаров Ігор Іванович).
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1080 грн без ПДВ.
6. Частина освітлювально-прожекторної башти загальною площею
10,0 м2. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження договору
оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1896 грн без ПДВ.
7. Нежитлове приміщення № 23 загальною площею 11,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі. м. Львів, вул. Промислова, 9. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1190 грн без ПДВ.
8. Нежитлове приміщення загальною площею 14,1 м2 у підвальному приміщенні будівлі навчального корпусу економічного факультету.
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м. Львів, просп. Свободи, 18. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2160 грн без ПДВ.
9. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 15,5 м2 на
цокольному поверсі адміністративної будівлі. Львівська обл., м. Самбір,
вул. Шевченка, 41. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1940 грн без ПДВ.
10. Нежитлове приміщення № 9 загальною площею 18,0 м2 на першому
поверсі в двоповерховій будівлі. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 50. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Національна компанія «Укрексперт».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1000 грн без ПДВ.
11. Вбудоване нежитлове приміщення № 79 загальною площею 19,7 м2,
яке знаходиться на другому поверсі будівлі. м. Львів, вул. І. Франка, 61.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левковичі». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 950 грн без ПДВ.
12. Частина даху навчального корпусу № 1 загальною площею 20,0 м2.
м. Львів, вул. Під Голоском, 19. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2100 грн без ПДВ.
13. Частина нежитлового приміщення № 98 площею 23,058 м2 на цокольному поверсі будівлі автовокзалу міжнародного автомобільного пункту
пропуску «Краковець». Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець,
вул. Вербицького, 54. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1700 грн без ПДВ.
14. Нежитлові приміщення № 4, 5 загальною площею 28,6 м2, які розміщені на першому поверсі двоповерхової будівлі. Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 50. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 949 грн без ПДВ.
15. Частина технічного поверху навчального корпусу № 2 загальною
площею 30,0 м2. м. Львів, вул. Підвальна, 17. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1850 грн без ПДВ.
16. Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 42,5 м2, а
саме: нежитлове приміщення № 4 на першому поверсі площею 33,6 м2 та
нежитлове приміщення № 7 на другому поверсі площею 8,9 м2, що розміщені в триповерховій адміністративній будівлі. Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 1 к/д. Вартість робіт – 1940 грн без ПДВ.
17. Нежитлові вбудовані приміщення (к. № 155, 157) загальною площею
45,6 м2, які знаходяться на другому поверсі дво-чотириповерхової будівлі.
м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Левковичі». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 950 грн без ПДВ.
18. Нежитлові приміщення площею 51,5 м2, які знаходяться в одноповерховій будівлі гаража (літ. «Г-1»). м. Львів, вул. Пекарська, 52. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної
діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1280 грн без ПДВ.
19. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 200,9 м2, які
розміщені на п’ятому поверсі будівлі гуртожитку. м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 940 грн без ПДВ.
20. Нежитлові приміщення загальною площею 206,0 м2, а саме: частина даху будівлі площею 188,0 м2 та приміщення на п’ятому поверсі
площею 18,0 м2. м. Львів, вул. Туган-Барановського, 13. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1998 грн без ПДВ.
21. Частина даху будівлі гуртожитку № 3 загальною площею 240,0 м2.
м. Львів, вул. Карпинця, 27. Мета оцінки – продовження договору оренди.
Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1940 грн без ПДВ.
22. Будівлі загальною площею 1843,1 м2, а саме: будівля солодовні
площею 765,2 м2 та будівля цеху повітряних зерен рису площею 1077,9 м2.
Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176
(п, і). Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д. вартість робіт – 837 грн без ПДВ.
23. Частина учбово-лабораторного корпусу площею 5,0 м2. 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 56. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Малащицька О. Г. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1540 грн без ПДВ.
24. Окреме майно – будівля адмінприміщення з гаражем «А-1» загальною площею 141,8 м2 за адресою: Волинська обл., Любешівський р-н,
смт Любешів, вул. Бондаренка, 71а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні
з умовами. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Волиньексперт» (заявлений оцінювач: Омельчук Стефанія Анатоліївна). Термін
виконання робіт – 10 к/д. Вартість робіт – 2669 грн без ПДВ.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності по Вінницькій області, що відбувся 20.05.2020

За результатами конкурсу переможцем визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ВІНЕКС» щодо визначення вартості об’єкта оренди – нерухомого майна: гребля виросного ставу Радеча,
с. Верхівка (інв. № 39); дамба зимувального ставу Кошаринці, с. Верхівка
(інв. № 69); донні випуски зимувального ставу Кошаринці, с. Верхівка (інв.
№ 55); шлюз нагульного ставу Кошаринці, с. Верхівка (інв. № 41); плотина
нагульного ставу Трухань, с. Верхівка (інв. № 45); водовипуск нагульного ставу Трухань, с. Верхівка (інв. № 51); риболовитель нагульного ставу Трухань,
с. Верхівка (інв. № 62); плотина нагульного ставу Верхівка, с. Верхівка (інв.
№ 47); водовипуск нагульного ставу Верхівка, с. Верхівка (інв. № 57); дамба
зимувального ставу Верхівка, с. Верхівка (інв. № 52), Вінницька область, Барський район, територія Верхівської сільської ради; плотина нагульного ставу
Мар’янівка, с. Мар’янівка (інв. № 48); шлюз нагульного ставу Мар’янівка,
с. Мар’янівка (інв. № 42); стіна підпірна с. Мар’янівка (інв. № 85), Вінницька
область, Барський район, територія Володієвецької сільської ради; плотина нагульного ставу Польова, с. Лядова (інв. № 44); водовипуск нагульного
ставу Польова, с. Лядова (інв. № 49); плотина нагульного ставу Лядова (інв.
№ 46); водовипуск нагульного ставу Лядова, с. Лядова (інв. № 50); дамба
форельних ставів, с. Лядова (інв. №63); дамба виросної системи Лядова (інв.
№ 68); дамба ставу наповнювача (інв. № 70), Вінницька область, Барський
район, територія Журавлівської сільської ради; дамби зимувальних ставів
Гармаки, с. Гармаки (інв. № 54); донні водовипуски зимувальних ставів,
с. Гармаки (інв. № 60); дамби виросних ставків 1-6, с. Гармаки (інв. № 65);
водовипуск виросних ставків 1-6, с. Гармаки (інв. № 58); дамби виросних
ставів Гармаки, с. Гармаки (інв. № 53); донні випуски нерестових ставів,
с. Гармаки, (інв. № 59); дамби виросних ставів 7-9, с. Гармаки (інв. № 71а);
гребля нагульного ставу с. Гармаки, (інв. № 43); шлюз нагульного ставу с.
Гармаки (інв. №40), Вінницька область, Барський район, територія Гармаківської сільської ради, дамби виросних ставів №3, с. Шершні (інв. № 66) дамби виросних ставів №4, с. Шершні (інв. № 67), Вінницька область, Барський
район, територія Чемериської сільської ради; гребля нагульного ставу Новий
(інв. № 64), Вінницька область, Барський район, селище Діброва, територія
Гармаківської сільської ради, що під час приватизації не увійшло до статутного (складеного) капіталу СВАТ «Барське рибоводне підприємство «Голуба
нива» та перебуває на балансі СТОВ «Прогрес», з метою продовження строку
дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 13 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 10000 грн.
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прийнято рішення
про приватизацію
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Фонду державного майна України від 14.08.2020 № 1356
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності – єдиного
майнового комплексу державного підприємства «Нігинський кар’єр» (код
за ЄДРПОУ 00373741) (Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, сщ.
Сахкамінь, вул. Радянська, 1А).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
11.08.2020 № 12/01-229-РП прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дніпро-ВДМ» (код за
ЄДРПОУ 24433063), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.08.2020
№ 12/01-230-РП прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Центр з сертифікації шин і гумотехнічних
виробів «СЕПРОШИНАГТВ» (код за ЄДРПОУ 24608516), який розташований
за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24А.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.08.2020
№ 12/01-231-РП прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Міжрегіональний науково-інженерний
центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції
«ВНІТІ-ТЕСТ» (код за ЄДРПОУ 33517806), який розташований за адресою:
м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-А.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.08.2020
№ 12/01-232-РП прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Криворізький інститут автоматики»
(код за ЄДРПОУ 00230774), який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Стєклова, 3.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.08.2020
№ 12/01-233-РП прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового
комплексу державного підприємства «УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ» (код за ЄДРПОУ 00193737), який розташований за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 4.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.08.2020
№ 12/01-234-РП прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Укрметалургізотоп» (код за ЄДРПОУ
00193683), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 18.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.08.2020
№ 12/01-235-РП прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового
комплексу Державного науково-дослідного інституту великогабаритних
шин (код за ЄДРПОУ 00152052), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 16.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.08.2020
№12/01-236-РП прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» (код за ЄДРПОУ 24244451), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від
11.08.2020 № 12/01-237-РП прийнято рішення про приватизацію єдиного
майнового комплексу – Спеціального конструкторсько-технологічного бюро
Інституту технічної механіки Національної академії наук України (код за ЄДРПОУ 03534268), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. ЛешкоПопеля, 15.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 12.08.2020
№ 12/1-276 прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Мелітопольський завод «ГІДРОМАШ», код
за ЄДРПОУ 00240106, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 191, шляхом продажу на аукціоні.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 12.08.2020
№ 12/1-277 прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «ЕЛМІС»,
код за ЄДРПОУ 20473002, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7, шляхом продажу на аукціоні.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 12.08.2020
№ 12/1-278 прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Технічний центр ЗАЗАВТОТЕХНІКА», код за
ЄДРПОУ 05813452, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Степова,
11, шляхом продажу на аукціоні.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 12.08.2020
№ 12/01-156 прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні єдиного майнового комплексу державного підприємства «Інженерний
центр твердих сплавів «СВІТКЕРМЕТ» (код за ЄДРПОУ 13767921), місцезна
ходження: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 34.
Орган управління – Апарат Фонду державного майна України.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 10 серпня 2020 року
№ 525 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Розплідник дослідних тварин Національної академії наук України» (код за ЄДРПОУ 22206676)
шляхом продажу на аукціоні.
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 10.08.2020 № 00464-О
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Черкаський державний завод хімічних реактивів» (код за ЄДРПОУ 00205104),
місцезнаходження підприємства: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21, шляхом продажу на аукціоні з умовами. Орган управління – Фонд державного
майна України.
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 10.08.2020 № 00465-О
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Науково-дослідний інститут «АКОРД» (код за ЄДРПОУ 14309563), місце
знаходження підприємства: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Одеська, 8,
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Орган управління – Фонд державного майна України.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 12 серпня 2020 року
№ 13/445 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності:
окремого майна – 31/100 від нежитлової будівлі зі службовим приміщенням

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

загальною площею 610,8 м2, розташованого за адресою: Чернігівська обл.,
м. Семенівка, вул. Центральна, 30, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області (код за ЄДРПОУ 02362664), орган
управління – Державна служба статистики України.
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 13.08.2020 № 00473-О
прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної
власності – окремого майна – адміністративної будівлі (літ. А) загальною
площею 488,5 м2 з підвалом (літ. П) загальною площею 249,5 м2; ґанок,
І; гараж (літ Б) загальною площею 47,2 м2 (Черкаська обл., м. КорсуньШевченківський, пров. Жаданенка, 4А) шляхом продажу на аукціоні з умовами, балансоутримувач – Головне управління статистики у Черкаській області, код за ЄДРПОУ 02357999.
 Наказом Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській
області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 13.08.2020 № 00477-О прийнято
рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності
соціально-культурного призначення – нежитлових приміщень (база відпочинку) у складі: спальний корпус, 1А, 26,54 м2; спальний корпус, 1Б 25,32 м2;
спальний корпус, 1В, 113,7 м2; більярдна, 1Г, 63,2 м2; кухня, 1Д, 16,9 м2, огорожа № 1 (Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Коробівка, вул. Набережна,
82) шляхом продажу на аукціоні з умовами, балансоутримувач – Товариство
з обмеженою відповідальністю «Дніпроінвест-Ч», код за ЄДРПОУ 32654257
(18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 144).

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 12.08.2020 № 01033
прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Львівський дослідний завод Національної академії наук
України» (код за ЄДРПОУ 03534423) за адресою: м. Львів, вул. Ткацька, 9
шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 12.08.2020
№ 01034 прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств» (код за ЄДРПОУ
00150113) за адресою: м. Львів, вул. Золота, 8 шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 12.08.2020 № 01035
прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дашавський завод композиційних матеріалів» (код за
ЄДРПОУ 00152402) за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, смт Дашава
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Одеській та Миколаївській областях від 11.08.2020 № 707 прийнято рішення
про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації –
єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дослідний завод
Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 197.

Полтавська та Сумська області
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях від 17.08.2020 № 1081 прийнято рішення
про приватизацію об’єкта державної власності малої приватизації, окремого
майна – частини нежилої двоповерхової будівлі загальною площею 124,86 м2
за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, пров. Верстатобудівників, 19, що
перебуває на балансі Головного управління статистики у Полтавській області
(код ЄДРПОУ 02361892), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 10 серпня 2020 року № 431 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Науково-технологічний центр паливноенергетичних ресурсів Національної академії наук України» (код за ЄДРПОУ
24726003) за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б шляхом продажу
на аукціоні з умовами.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву від 10 серпня 2020 року № 432 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (код
за ЄДРПОУ 03482347) за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 шляхом
продажу на аукціоні з умовами.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву від 10 серпня 2020 року № 433 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Державний сертифікаційний центр синтетичних
миючих засобів та виробів електронної техніки «ЕЛХІМ» (код за ЄДРПОУ
00244127) за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3 шляхом продажу
на аукціоні з умовами.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву від 10 серпня 2020 року № 434 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «ДИСИТ» Національної академії наук України (код за ЄДРПОУ
13675142) за адресою: м. Київ. вул. Генерала Наумова, 15 шляхом продажу
на аукціоні з умовами.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву від 10 серпня 2020 року № 435 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про
Землю Інституту геологічних наук Національної академії наук України» (код
за ЄДРПОУ 30967359) за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 1 шляхом
продажу на аукціоні з умовами.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву від 10 серпня 2020 року № 436 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного зовнішньоторговельного виробничого підприємства «Фірма «ІНПАТ»
(код за ЄДРПОУ 21551098) за адресою: м. Київ. вул. Боженка, 11 шляхом
продажу на аукціоні з умовами.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву від 10 серпня 2020 року № 437 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства Науково-технічний центр забезпечення якості та
сертифікації «Сепроз» Національної академії наук України (код за ЄДРПОУ
24938142) за адресою: м. Київ. вул. Боженка, 11 шляхом продажу на аукціоні з умовами.
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по м. Києву від 10 серпня 2020 року № 438 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства по відновленню основних засобів «Академвторресурс»
Національної академії наук України (код за ЄДРПОУ 31237982) за адресою:
м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 34-Б шляхом продажу на аукціоні з умовами.
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