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№

3
ч./

3

відомості
приватизації

Офіційне

видання

Фонду

державного майна

України

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда

На виконання підпункту 1 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»
ФДМУ оприлюднює об’єкти оренди, які відповідно до пункту 4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про оренду державного та комунального майна»
включено до Переліку першого типу.
Закінчення. Початок переліку в частинах 1/3, 2/3 цього номера газети

Інформація
про об’єкти державної власності, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду, які станом на 01.02.2020 перебували у переліках
цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів, і нерухомого майна, що може бути передано в оренду

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

Адреса
балансоутримувача

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

1
Міністерство освіти і
науки України

2
11084

3
4
5
2071205 Харківський націо м. Харків, майдан
нальний університет Свободи, 4
імені В.Н.Каразіна

6
7075155

Міністерство освіти і
науки України

11084

3450749 Харківський держав Харківська обл.,
ний автомобільно- м. Харків, вул. Ко
дорожній коледж
тельниківська, 3

573378633

Міністерство освіти і
науки України

11084

3450749 Харківський держав Харківська обл.,
ний автомобільно- м. Харків, вул. Ко
дорожній коледж
тельниківська, 3

573378633

Міністерство освіти і
науки України

11084
11084

Харківська обл.,
м. Харків, вул. Ціли
ноградська, 22/39А
Харківська обл.,
м. Харків, вул. Ціли
ноградська, 22/39А

573378633

Міністерство освіти і
науки України

3450749 Харківський держав
ний автомобільнодорожній коледж
3450749 Харківський держав
ний автомобільнодорожній коледж

Міністерство освіти і
науки України

11084

3450749 Харківський держав Харківська обл.,
ний автомобільно- м. Харків, вул. Ціли
дорожній коледж
ноградська, 22/39А

573378633

Міністерство освіти і
науки України

11084

3450749 Харківський держав Харківська обл.,
ний автомобільно- м. Харків, вул. Ко
дорожній коледж
тельниківська, 3

573378633

Міністерство освіти і
науки України

11084

Міністерство освіти і
науки України

11084

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

7
8
Нерухоме Частина коридору на
майно
1-му поверсі навчаль
ного корпусу (хімічна
сторона )
Нерухоме Гараж літ
майно
«Ж-1»(частина гараж
ного боксу)

9
м. Харків, майдан Сво
боди, 4

10
Харків
ська

61051, м. Харків,
вул. Котельниківська, 3

Харків
ська

Нерухоме Технікум учбовий кор
майно
пус літ «А-4» (нежитло
ве приміщення вхідного
тамбуру на 1 поверсі
навчального корпусу)
Нерухоме Гуртожиток літ «А-9»
майно
(нежитлове примі
щення на 1 поверсі)
Нерухоме Гуртожиток літ «А-9»
майно
(частина підвального
приміщення гурто
житку – ІІІ згідно екс
плікації)
Нерухоме Гуртожиток літ
майно
«А-9» (частина даху
дев’ятиповерхового
гуртожитку)

61051, м. Харків,
вул. Котельниківська, 3

Харків
ська

Нерухоме Крита стоянка
майно
учбово-дорожньої
техніки та учбові май
стерні літ «З-2» (не
житлове приміщення
на 1 поверсі)
3450749 Харківський держав Харківська обл.,
573378633
Нерухоме Навчально-виробнича
ний автомобільно- м. Харків, вул. Ко
майно
авторемонтна
дорожній коледж
тельниківська, 3
майстерня літ «Б»
(частина нежитлових
приміщень навчаль
но-виробничої авто
ремонтної майстерні)
1275992 ДВНЗ «Харківський м. Харків, вул. Квітки (057) 731-24-31 Нерухоме Гуртожиток
коледж будівни
Основ’яненка, 4/6
майно
цтва, архітектури та
дизайну»

61051, м. Харків,
вул. Котельниківська, 3

Харків
ська

Харківська обл., Дерга
чівський р-н, смт Мала
Данилівка, вул. Піща
на, 20

м. Харків, провулок Ота
кара Яроша, 3а

573378633

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12
6310136300 Розміщення буфету у
навчальному закладі
без продажу товарів
підакцизної групи
6310136300 Розміщення вироб
ничих приміщень
та складів, технічне
обслуговування та
ремонт автомобілів
6310136300 Розміщення офіса

Характеристика
об’єкта оренди5

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

13
Будівля навчального корпусу, наявність телефонного
зв’язку та комунальних мереж існує

14
6

Одноповерхова будівля, електропостачання,
водопостачання та водовідведення

97,7

Чотирихповерхова будівля, електропостачання,
водопостачання та водовідведення

6,9

61051, м. Харків, вул. Ці Харків
линоградська, 22/39А
ська

6310136300 Розміщення виробни Дев’ятиповерхова будівля, електропостачання,
чих приміщень
теплопостачання, водопостачання та водовідведення

71,2

61051, м. Харків, вул. Ці Харків
линоградська, 22/39А
ська

6310136300 Розміщення складу

Дев’ятиповерхова будівля, електропостачання,
теплопостачання, водопостачання та водовідведення

70,3

61051, м. Харків, вул. Ці Харків
линоградська, 22/39А
ська

6310136300 Розміщення теле
комунікаційного
обладнання цифро
вого стильникового
зв’язку
6310136300 Розміщення майстер
ні, що здійснює тех
нічне обслуговування
автомобілів

Дев’ятиповерхова будівля, електропостачання,
теплопостачання, водопостачання та водовідведення

5

Двоповерхова будівля, електропостачання,
теплопостачання, водопостачання та водовідведення

14,4

Харків
ська

6310136300 Розміщення вироб
ничих приміщень
та складів, технічне
обслуговування та
ремонт автомобілів

Двоповерхова будівля, електропостачання

188,9

Харків
ська

6300000000 Розміщення офісних
приміщень, соціаль
но-побутових об’єктів
(магазинів, закладів
харчування, перука
рень, закладів освіти,
спорту, мед.допомоги,
комунального призна
чення, складів тощо)

5-поверхова будівля, центральне опалення,
електропостачання, водопостачання, водовідведення,
телефоний зв’язок; проведено поточний ремонт.
Загальна площа 4059,4 кв. м

25

___________________
1
2
3
4
5

Єдиний (цілісний) майновий комплекс, структурний підрозділ єдиного (цілісного) майнового комплексу або нерухоме майно
Наприклад: склад, гараж, цех, магазин тощо
Класифікатор доступний за посиланням: http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_koatuu_2016.htm
Носять рекомендаційний характер
Зазначаються інші істотні відомості про об’єкт

Шановні читачі!
Звертаємо вашу увагу, що цей номер газети «Відомості
приватизації» виходить друком у трьох частинах. Відповідний
номер частини ви можете бачити у верхньому правому кутку
поруч із номером і датою виходу газети.

відомості
приватизації

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди


Фонд державного
майна України
національний оператор інвестиційних процесів
www.spfu.gov.ua, www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46

2

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

Адреса
балансоутримувача

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

8

9

7

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

10

Характеристика
об’єкта оренди5

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

1

2

3

4

5

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Комбінат побутового Харківська обл., Харків
майно
обслуговування
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 Для розміщення
Приміщення на 1-му та 2-му поверхах двоповерхової
офісних приміщень, будівлі, опалення – є, електропостачання-є, ремонту
соц.-побут. об’єктів, не потребує
магазинів, закладів
спорту, нової пошти,
перукарень, тощо

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Студентська їдальня
майно

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 Для розміщення
Двоповерхова будівля.
офісних приміщень,
соц.-побут. об’єктів,
магазинів, закладів
спорту, перукарень,
тощо

2889

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Гуртожиток № 1
майно

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою розташуван Приміщення на 1-му поверсі 9-ти поверхової
ня закладу громад будівлі,опалення – є, електропостачання-є, ремонту
ського харчування
не потребує

51,83

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Гуртожиток № 1
майно

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою розташуван Приміщення на 1-му поверсі 9-ти поверхової
ня закладу громад будівлі,опалення – є, електропостачання-є, ремонту
ського харчування
не потребує

246,4

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Гуртожиток № 1
майно

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 Для розміщення
Приміщення на 1-му поверсі 9-ти поверхової
офісних приміщень, будівлі,опалення – є, електропостачання-є, ремонту
соц.-побут. об’єктів, не потребує
магазинів, закладів
спорту, перукарень,
тощо

35,28

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Навчальний корпус
майно
№2

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою ведення
освітньої діяльності

Приміщення в 4-поверховій будівлі, опалення – є,
електропостачання-є, ремонту не потребує

323,01

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Навчальний корпус
майно
№3

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою ведення
освітньої діяльності

Приміщення в 4-поверховій будівлі, опалення – є,
електропостачання-є, ремонту не потребує

387,17

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Навчальний корпус
майно
№4

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою ведення
освітньої діяльності

Приміщення в 4-поверховій будівлі, опалення – є,
електропостачання-є, ремонту не потребує

220,11

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Навчальний корпус
майно
№5

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою ведення
освітньої діяльності

Приміщення в 4-поверховій будівлі, опалення – є,
електропостачання-є, ремонту не потребує

274,77

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Навчальний корпус
майно
№6

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою ведення
освітньої діяльності

Приміщення в 2-поверховій будівлі, опалення – є,
електропостачання-є, ремонту не потребує

113,58

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Навчальний корпус
майно
№1

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою телекомуні Площа в 6-ти поверховій будівлі, опалення – є,
каційного обладнання електропостачання-є, ремонту не потребує

0,36

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Навчальний корпус
майно
№2

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою телекомуні Площа в 4-х поверховій будівлі, опалення – є,
каційного обладнання електропостачання-є, ремонту не потребує

0,24

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Навчальний корпус
майно
№3

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою телекомуні Площа в 4-х поверховій будівлі, опалення – є,
каційного обладнання електропостачання-є, ремонту не потребує

0,24

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Навчальний корпус
майно
№4

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою телекомуні Площа в 4-х поверховій будівлі, опалення – є,
каційного обладнання електропостачання-є, ремонту не потребує

0,24

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Навчальний корпус
майно
№5

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою телекомуні Площа в 4-х поверховій будівлі, опалення – є,
каційного обладнання електропостачання-є, ремонту не потребує

0,12

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Гуртожиток № 1
майно

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою телекомуні Площа в 9-ти поверховій будівлі, опалення – є,
каційного обладнання електропостачання-є, ремонту не потребує

22

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Гуртожиток № 2
майно

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою телекомуні Площа в 9-ти поверховій будівлі, опалення – є,
каційного обладнання електропостачання-є, ремонту не потребує

22

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Гуртожиток № 3
майно

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою телекомуні Площа в 9-ти поверховій будівлі, опалення – є,
каційного обладнання електропостачання-є, ремонту не потребує

22

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Гуртожиток № 4
майно

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою телекомуні Площа в 9-ти поверховій будівлі, опалення – є,
каційного обладнання електропостачання-є, ремонту не потребує

22

Міністерство освіти і
науки України

11084

493764

Харківський націо
нальний аграрний
університет ім. В.В.
Докучаєва

Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.
Докучаєвське, уч. міст
ХНАУ

(0572) 99-7355 – плановофінансовий
відділ

Нерухоме Гуртожиток № 5
майно

Харківська обл., Харків
ський р-н, сел. Докуча
євське, уч. міст ХНАУ

Харків
ська

6325158502 з метою телекомуні Площа в 9-ти поверховій будівлі, опалення – є,
каційного обладнання електропостачання-є, ремонту не потребує

22

Міністерство освіти і
науки України

11084

2071197 Харківський націо пр. Науки, 14,
нальний університет м. Харків
радіоелектроніки

(057) 702-11-29 Нерухоме бдівля
майно

вул. Бакуліна, 10,
м. Харків

Харків
ська

6300000000 розміщення суб’єкту Громадська будівля, гуртожиток, 4/5 поверхів, майно
господарювання, що не потребує поточного та капітального ремонту
здійснює побутове
обслуговування насе
лення (фотопослуги)

5,4

Міністерство освіти і
науки України

11084

2071197 Харківський націо пр. Науки, 14,
нальний університет м. Харків
радіоелектроніки

(057) 702-11-29 Нерухоме бдівля
майно

вул. Бакуліна, 10,
м. Харків

Харків
ська

6300000000 розміщення суб’єкту Громадська будівля, гуртожиток, 4/5 поверхів, майно
господарювання, що не потребує поточного та капітального ремонту
здійснює побутове
обслуговування насе
лення (перукарня)

44,2

Міністерство освіти і
науки України

11084

2071197 Харківський націо пр. Науки, 14,
нальний університет м. Харків
радіоелектроніки

(057) 702-11-29 Нерухоме бдівля
майно

пр. Науки, 14, м. Харків

Харків
ська

6310000000 розміщення об’єкту Громадська будівля, пам’ятка архітектури, учбовий
торгівлі з продажу
корпус, 4 поверхи, майно не потребує поточного та
продовольчими то капітального ремонту
варами, крім товарів
підакцизної групи,
розміщення ксеро
копіювальної техніки
для надання послуг із
ксерокопіювання

6,6

Міністерство освіти і
науки України

11084

2071197 Харківський націо пр. Науки, 14,
нальний університет м. Харків
радіоелектроніки

(057) 702-11-29 Нерухоме бдівля
майно

пр. Науки, 14, м. Харків

Харків
ська

6310000000 розміщення автоматів Громадська будівля, корпус Д, пам’ятка архітектури,
з продажу продуктів 4 поверхи, та корпус И, 6 поверхів, майно не потре
харчування в упаковці бує поточного та капітального ремонту
і напоїв (снековий
автомат)

3
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6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

№ 33 (1313), ч. 3/3

14
480,46

3

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

7

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

13

14

1

2
11084

2071197 Харківський націо пр. Науки, 14,
нальний університет м. Харків
радіоелектроніки

(057) 702-11-29 Нерухоме бдівля
майно

пр. Науки, 14, м. Харків

Харків
ська

6310000000 розміщення банкома Громадська будівля, пам’ятка архітектури, учбовий
ту та терміналу
корпус, 4 поверхи, майно не потребує поточного та
капітального ремонту

Міністерство освіти і
науки України

11084

2071197 Харківський націо пр. Науки, 14,
нальний університет м. Харків
радіоелектроніки

(057) 702-11-29 Нерухоме бдівля
майно

пр. Науки, 14, м. Харків

Харків
ська

Міністерство освіти і
науки України

11084

пр. Науки, 14,
м. Харків

(057) 702-11-29 Нерухоме бдівля
майно

вул. Бакуліна, 10,
м. Харків

Харків
ська

Міністерство освіти і
науки України

11084

пр. Науки, 14,
м. Харків

(057) 702-11-29 Нерухоме бдівля
майно

вул. Бакуліна, 12,
м. Харків

Харків
ська

Міністерство освіти і
науки України

11084

пр. Науки, 14,
м. Харків

(057) 702-11-29 Нерухоме бдівля
майно

вул. Бакуліна, 16,
м. Харків

Харків
ська

Міністерство освіти і
науки України

11084

пр. Науки, 14,
м. Харків

(057) 702-11-29 Нерухоме бдівля
майно

вул. Цілиноградська, 36,
м. Харків

Харків
ська

Міністерство освіти і
науки України

11084

пр. Науки, 14,
м. Харків

(057) 702-11-29 Нерухоме бдівля
майно

вул. Цілиноградська, 58,
м. Харків

Харків
ська

Міністерство освіти і
науки України

11084

пр. Науки, 14,
м. Харків

(057) 702-11-29 Нерухоме бдівля
майно

пр. Л. Свободи, 51-А,
м. Харків

Харків
ська

Міністерство освіти і
науки України

11084

пр. Науки, 14,
м. Харків

(057) 702-11-29 Нерухоме бдівля
майно

пр. Л. Свободи, 51-Б,
м. Харків

Харків
ська

Міністерство освіти і
науки України

11084

61070, м. Харків,
вул. Чкалова, буд. 32-А,
житловий будинок

Харків
ська

Міністерство освіти і
науки України

11084

м. Харків, вул. Дми
трівська, 26

(057) 712-47-85 Нерухоме Навчальний корпус 4 м. Харків пров. Рубанів
майно
ський, 1

Харків
ська

Міністерство освіти і
науки України

11084

2071197 Харківський націо
нальний університет
радіоелектроніки
2071197 Харківський націо
нальний університет
радіоелектроніки
2071197 Харківський націо
нальний університет
радіоелектроніки
2071197 Харківський націо
нальний університет
радіоелектроніки
2071197 Харківський націо
нальний університет
радіоелектроніки
2071197 Харківський націо
нальний університет
радіоелектроніки
2071197 Харківський націо
нальний університет
радіоелектроніки
2066769 Національний аеро
космічний універси
тет ім. М. Є. Жуков
ського «Харківський
авіаційний інститут»
1339119 Харківський держав
ний політехнічний
коледж
1339119 Харківський держав
ний політехнічний
коледж

6310000000 розміщення буфету,
що не здійснює про
даж товарів підакциз
ної групи
6310000000 розміщення теле
комунікаційного об
ладнання
6310000000 розміщення теле
комунікаційного об
ладнання
6310000000 розміщення теле
комунікаційного об
ладнання
6310000000 розміщення теле
комунікаційного об
ладнання
6310000000 розміщення теле
комунікаційного об
ладнання
6310000000 розміщення теле
комунікаційного об
ладнання
6310000000 розміщення теле
комунікаційного об
ладнання
6310136600 розміщення со
ціально -побутових
об’єктів

м. Харків, вул. Дми
трівська, 26

(057) 712-47-85 Нерухоме Гуртожиток коледжу
майно

м. Харків, пр. Любові
Малої, 4А

Харків
ська

Міністерство освіти і
науки України

11084

2071151 Харківський націо м. Харків, вул. Мар
нальний університет шала Бажанова 17
міського госпо
дарства імені О.М.
Бекетова

м. Харків, вул. Самсонів
ська, 36

Харків
ська

Нежитлові приміщення на 2-му поверсі. Технічний
стан – задовільний, стіни цеглові, центральне опа
лення, водопостачання та водовідведення.
6310137900 Заклад громадського Нежитлові приміщення 1-го поверху підвалу. Тех
харчування
нічний стан – задовільний, стіни цеглові, централь
не опалення, водопостачання та водовідведення та
газифікація.
6310137500 складські приміщення приміщення їдальні 2-й поверх
для обладнання

Міністерство освіти і
науки України

11084

2071151

м. Харків, вул. Самсонів
ська, 36

Харків
ська

6310137500 складські приміщення приміщення № 1, № 2, № 3 в лабораторному корпусі
для обладнання

Міністерство освіти і
науки України

11084

38855349

м. Харків, вул. Полтав
ський шлях, 188-А

Харків
ська

6310100000 офіс, соціальнопобутовий об’єкт

підвал, 1, 2, 3 поверхи 3-поверхової будівлі; опален
ня, водопостачання, електропостачання та телефон
ний зв’язок – в наявності; потребують ремонту

510,7

Міністерство освіти і
науки України

11084

38855349

м. Харків, вул. Полтав
ський шлях, 188-А

Харків
ська

6310100000 виробництво

249,1

Міністерство освіти і
науки України

11084

38855349

м. Харків, вул. Полтав
ський шлях, 188-А

Харків
ська

6310100000 майстерня

Міністерство культу
ри України

17094

02214350

м. Харків, майдан Кон
ституції, 11

Харків
ська

6310100000 розміщення буфету

1,2 поверхи 2-поверхової будівлі; опалення, водопос
тачання та електропостачання – в наявності, теле
фонний зв’язок відсутній; потребують ремонту
приміщення 1-поверхової будівлі; опалення, водо
постачання, електропостачання та телефонний
зв’язок – в наявності; потребують ремонту
пам’ятка архітектури № 39

Міністерство культу
ри України

17094

38385217

м. Харків, вул. Сум
ська, 25

Харків
ська

6310136300 розміщення кафе,
відкритий майданчик зі сторони вул. Сумської, зона
що здійснює продаж А, в рядах І-Л, в осях 5-9 на покрівлі будівлі 2-го рів
товарів підакцизної ня, комунікації відсутні, потребує поточного ремонту
групи

179

Міністерство культу
ри України

17094

38385217

м. Харків, вул. Сум
ська, 25

Харків
ська

6310136300 розміщення кафе, що
не здійснює продаж
товарів підакцизної
групи

72,3

Міністерство культу
ри України

17094

30036001 Харківська державна м. Харків, Бурсацький (057) 731 24 83
академія культури узвіз, 4
(057) 731 37 84

м. Харків, вул. Гвардійців Харків
Широнинців, 39
ська

6310136300

108,5

Міністерство культу
ри України

17094

19070084 ДП «Державна
циркова компанія
України»

м. Київ, площа Пере (044) 238-09-26 Нерухоме Арена цирку
моги, 2
майно

м. Харків, площа Націо
нальної гвардії, 17

Харків
ська

6310137900

Міністерство культу
ри України

17094

19070084 ДП «Державна
циркова компанія
України»

м. Київ, площа Пере (044) 238-09-26 Нерухоме Хол цирку (2 поверх) м. Харків, площа Націо
моги, 2
майно
нальної гвардії, 17

Харків
ська

6310137900

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Районна СЕС
майно

Харків
ська

6320410100

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Гараж
майно

Харків
ська

6320410100

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Будівля Рай СЕС
майно

Харків
ська

6321000000

(057) 707-32-00 Нерухоме Електромеханічний
майно
коледж Харківсько
го національного
університету міського
господарства імені
О.М.Бекетова
Харківський націо м. Харків, вул. Мар (057) 707-32-00 Нерухоме Електромеханічний
нальний університет шала Бажанова 17
майно
коледж Харківсько
міського госпо
го національного
дарства імені О.М.
університету міського
Бекетова
господарства імені
О.М.Бекетова
Державний універ м. Київ,
0577196510
Нерухоме головний корпус
ситет телекомуні
вул. Солом’янська, 7
майно
з прибудовою Дер
кацій
жавного університету
телекомунікацій
Державний універ м. Київ,
0577196510
Нерухоме корпус Р-2 Державно
ситет телекомуні
вул. Солом’янська, 7
майно
го університету теле
кацій
комунікацій
Державний універ м. Київ,
0577196510
Нерухоме павільйон з боксом
ситет телекомуні
вул. Солом’янська, 7
майно
Державного універси
кацій
тету телекомунікацій
Харківський націо м. Харків, майдан
731-10-95
Нерухоме Нежитлове приміщен
нальний університет Конституції, 11/13
майно
ня у підвалі учбового
мистецтв імені І.П.
корпусу № 1 інв.
Котляревського
№ 46510 А-5
ДП «Харківський
м. Харків, вул. Сум (057) 700-40-46 Нерухоме відкритий майданчик
національний акаде ська, 25
(057) 700-40-49 майно
мічний театр опери
та балету імені М. В.
Лисенка»
ДП «Харківський
м. Харків, вул. Сум (057) 700-40-46 Нерухоме нежитлове примі
національний акаде ська, 25
(057) 700-40-49 майно
щення
мічний театр опери
та балету імені М. В.
Лисенка»

Нерухоме Гуртожиток № 2
майно

Харківська обл., Барвін
ківський р-н, м. Барвін
кове, вул. Івана Величко
(Рози Люксембург), 48-б
Харківська обл., Барвін
ківський р-н, м. Барвін
кове, вул. Івана Величко
(Рози Люксембург), 48-б
Харківська обл., Борів
ський р-н, смт Борова,
вул. Затишна (Радян
ська), 24

10

Характеристика
об’єкта оренди5

Міністерство освіти і
науки України

61070, Харківська
(057) 788-40-00 Нерухоме нежитлові примі
обл., м. Харків, Київ
майно
щення
ський р-н, вул. Чкало
ва, буд. 17

9

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

3

Громадська будівля, пам’ятка архітектури, учбовий
корпус, 4 поверхи, майно не потребує поточного та
капітального ремонту

33,5

Громадська будівля, гуртожиток, 4/5 поверхів, майно
не потребує поточного та капітального ремонту

1

Громадська будівля, гуртожиток, 4 поверхи, майно
не потребує поточного та капітального ремонту

1

Громадська будівля, гуртожиток, 5 поверхів, майно
не потребує поточного та капітального ремонту

1

Громадська будівля, гуртожиток, 5 поверхів, майно
не потребує поточного та капітального ремонту

1

Громадська будівля, гуртожиток, 9 поверхів, майно
не потребує поточного та капітального ремонту

4

Громадська будівля, гуртожиток, 9 поверхів, майно
не потребує поточного та капітального ремонту

4

Громадська будівля, гуртожиток, 9 поверхів, майно
не потребує поточного та капітального ремонту

4

наявність водопостачання, водовідведення, електро
енергії

6310137900 офіс

нежитлові приміщення – кім.316 площею 19,8 кв.м,
прилеглі сусідні приміщення: площею 5,0 кв.м, при
міщення площею 24.9 кв.м; частина кім. 339 – від
барної стійки площею 14,0 кв.м та сусіднє приміщен
ня площею 14,0 кв.м та сусідеє приміщення площею
8,6 кв.м на третьому поверсі8-ми поверхової будівлі
в осях 15-17, У-Ф (зона»Б»), літ. «А-7», потребує по
точного ремонту
розміщення буфету частина нежитлового приміщення на першому повер
на першому поверсі, сі в девятиповерховому цегляному будинку 1976 року
що не здійснює про будівництва з балконами, кількість кімнат 250 шт.
даж товарів підакциз
ної групи для студен
тів, що проживають
в гуртожитку № 2
академії, та інших
громадян
погодинне викорис непотребує кап.ремонту, має освітлення, водопос
тання приміщення
тачання
для проведення ви
став, репетицій, кон
курсів, фестивалів
погодинне викорис непотребує кап.ремонту, має освітлення, водопос
тання приміщення
тачання
для проведення ви
став, репетицій, кон
курсів, фестивалів
Адміністративне
Частина окремо розташованої одноповерхової будівлі
та інш.
(3 кімнати). Комунікації в наявності (водопостачання,
водовідведення, електропостачання, теплопостачан
ня – централізоване). Потребує поточного ремонту.
Для зберігання авто Окремо розташована одноповерхова будівля гаражу
мобілів, складське. (2 бокси на 3 машиномісця з оглядовою ямою). Ко
мунікацій в наявності частково (електропостачання).
Потребує поточного ремонту.
Адміністративне
Частина двоповерхової будівлі, розташована на
та інш.
другому поверсі (5 кімнат). Комунікації в наявності
(водопостачання, водовідведення, електропостачан
ня, теплопостачання – газове). Потребує поточного
ремонту.

193,9

60,4
296,89

683,6

432

101,3
80,2

353,20

254,60

65,7

91,10

120,00
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4

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

7

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

Характеристика
об’єкта оренди5

1

2

9

10

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Радіологічне відді
майно
лення

Харківська обл., Вовчан
ський р-н, м. Вовчанськ,
вул. Привокзальна, 12

Харків
ська

6321610100 Адміністративне,
складське та інш.

Одноповерхова окремо розташована будівля (3 кім
нати та коридор). Комунікації в наявності (електро
постачання, водопостачання, водовідведення, опа
лення газове). Потребує капітального ремонту.

52,40

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Гараж
майно

Харківська обл., Вовчан
ський р-н, м. Вовчанськ,
вул. Привокзальна, 12

Харків
ська

6321610100 Для зберігання авто Будівля одноповерхова, окремо розташована (гараж
мобілів, складське. на 6 машиномісць). Комунікацій немає. Потребує
капітального ремонту.

101,70

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Дезінфекційне від
майно
ділення

Харківська обл., Вовчан
ський р-н, м. Вовчанськ,
вул. Привокзальна, 12

Харків
ська

6321610100 Адміністративне,
складське та інш.

Будівля одноповерхова, окремо розташована (9
кімнат, коридори, побутові кімнати). Комунікації в
наявності (електропостачання, водопостачання, водо
відведення, опалення газове). Потребує поточного
ремонту.

176,6

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме АдміністративноХарківська обл., м. Ізюм,
майно
побутове приміщення вул. Генерала Кульчиць
кого (Жовтнева), 4

Харків
ська

6310400000

Частина окреморозташованої одноповерхової будівлі
(10 кімнат, які мають 5 окремих входи, побутові кім
нати). Комунікації демонтовано, але є можливість під
ключення (водопостачання, водовідведення – зливо
ва яма, електропостачання, теплопостачання – цен
тралізоване). Потребує капітального ремонту.

75,10

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Гараж
майно

Харківська обл., м. Ізюм,
вул. Генерала Кульчиць
кого (Жовтнева), 4

Харків
ська

6310400000 Для зберігання авто Частина окреморозташованої одноповерхової будівлі
мобілів, складське. (3 окремих бокси на 3 машиномісця). Комунікації де
монтовано, але є можливість підключення (електро
постачання). Потребує капітального ремонту.

94,50

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Санепідем станція
майно

Харківська обл., м. Ізюм,
вул. Генерала Кульчиць
кого (Жовтнева), 4

Харків
ська

6310400000

Адміністративне,
складське та інш.

Окреморозташована одноповерхова будівля (16 кім
нат, тамбури, коридори). Має два окремих входи –
розділена на дві частини. Комунікації демонтовано,
але є можливість підключення (водопостачання,
водовідведення – зливова яма, електропостачання,
теплопостачання – газове). Потребує капітального
ремонту.

217,40

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Лаборатор ний корпус Харківська обл., м. Ізюм, Харків
майно
вул. Грабовського (Карла ська
Лібкнехта), 1

6310400000

Адміністративне
та інш.

Частина п’ятиповерхової будівлі, розташована на
четвертому поверсі (14 кімнат, коридор, побутові
кімнати). Комунікації в наявності (водопостачання,
водовідведення, остачання, теплопостачання – газо
ве). Ремонту не потребує.

320,40

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Гаражі
майно

Харківська обл., м. Ізюм,
вул. Пушкінська, 29

Харків
ська

6310400000 Для зберігання авто Окреморозташована одноповерхова будівля (3 бокси
мобілів, складське. на 4 машиномісця з оглядовою ямою). Комунікації
відсутні. Потребує поточного ремонту.

94,50

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Санепідем станція
майно

Харківська обл.,
Куп’янський р-н,
м. Куп’янськ, проспект
Конституції (Леніна), 112

Харків
ська

6323700000

Адміністративне
та інш.

Частина триповерхової будівлі, розташована на тре
тьому поверсі (коридор та 10 кімнат). Комунікації в
наявності (водопостачання та водовідведення, елек
тропостачання, теплопостачання – газове). Потребує
поточного ремонту.

231,6

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Нежитлова будівля
майно
господар ського
корпусу

Харківська обл., Лозів
ський р-н, м. Лозова,
вул. Юхима Березов
ського (Леніна), 7

Харків
ська

6311000000 Адміністративне,
складське та інш.

Частина окреморозташованої одноповерхової будівлі
(3 кімнати, коридори, побутові кімнати), що має
окремий вхід. Комунікації в наявності (водопостачан
ня, водовідведення, електропостачання, теплопоста
чання – газове). Потребує поточного ремонту.

73,30

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Нежитлова будівля
Харківська обл., Лозів
майно
головного адміністра ський р-н, м. Лозова,
ти вного корпусу
вул. Юхима Березов
ського (Леніна), 7

Харків
ська

6311000000 Адміністративне, ла Частина триповерхової будівлі, розташована на тре
бораторне та інш.
тьому поверсі (7 кімнат). Комунікації в наявності (во
допостачання, водовідведення, електропостачання,
теплопостачання – газове). Ремонту не потребує.

105,00

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Сарай
майно

Харківська обл., Лозів
ський р-н, м. Лозова,
вул. Миру, 4а

Харків
ська

6311000000 Складське.

Окремо розташована одноповерхова будівля. Комуні
кації відсутні. Портебує капітального ремонту.

18,80

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Гараж
майно

Харківська обл., Лозів
ський р-н, м. Лозова,
вул. Миру, 4а

Харків
ська

6311000000 Для зберігання авто Окремо розташована одноповерхова будівля (1 бокс
мобілів, складське. на 3 машиномісця з оглядовою ямою та майстер
нею). Комунікації в наявності частково (електропоста
чання). Ремонту не потребує.

118,30

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Адміністра тивноХарківська обл., Лозів
майно
лаборатор ний корпус ський р-н, м. Лозова,
СЕС
вул. Миру, 4а

Харків
ська

6311000000 Адміністративне
та інш.

Частина окремо розташованої двоповерхової будівлі
321,90
(9 кімнат, коридори, побутові кімнати на першому по
версі; 8 кімнат, коридор, побутові кімнати на другому
поверсі). Комунікації в наявності (водопостачання,
водовідведення, електоропостачання, теплопоста
чання – автономне на твердому паливі). Ремонту
не потребує.

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Будівля профдезін
майно
фекції

Харківська обл., Харків
ський р-н, смт Поко
тилівка, вул. Культури
(Ульянівська), 40

Харків
ська

6325158200 Адміністративне,
складське та інш.

Окреморозташована одноповерхова будівля (9 кім
нат, коридор, побутові кімнати). Комунікації в наяв
ності частково (електропостачання та водопостачан
ня). Потребує капітального ремонту.

126,50

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Службова будівля
майно
з пристрой кою ко
тельні

Харківська обл., Харків
ський р-н, смт Поко
тилівка, вул. Культури
(Ульянівська), 40

Харків
ська

6325158200 Адміністративне
та інш.

Частина окремо- розташованої одноповерхової будів
лі (7 кімнат). Комунікації в наявності (електропоста
чання, водопостачання, теплопостачання – газове).
Потребує капітального ремонту.

141,90

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Хімічна лабораторія
майно

Харківська обл., Чугу
ївський р-н, м. Чугуїв,
вул. Уланська (Руднє
ва), 13

Харків
ська

6325400000 Адміністративне, ла Окремо розташована одноповерхова будівля (8
бораторне та інш.
кімнат, 2 коридори). Комунікації в наявності (водо
постачання, водовідведення, електропостачання,
теплопостачання – газове). Потребує капітального
ремонту.

159,00

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Будинок райСЕС
майно

Харківська обл., Шевчен Харків
ківський р-н, смт Шев
ська
ченково, вул. Бублі
ченко, 1

6325755100 Адміністративне та
інше

208,00

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Гараж
майно

Харківська обл., Шевчен Харків
ківський р-н, с. Шевчен
ська
ково, пров. Перемоги, 6а

6325755100 Для зберігання авто Окремо розташована одноповерхова будівля (6 ма
мобілів, складське. шиномісць з оглядовою ямою). Комунікації відсутні.
Потребує капітального ремонту.

328,30

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Гараж
майно

м. Харків, вул. Ак. Пав
лова, 44

Харків
ська

6310100000 Для зберігання авто Окреморозташована одноповерхова будівля (гараж
мобілів, складське. на 1 машиномісце з оглядовою ямою та сараєм).
Комунікації в наявності частково (електропостачання).
Потребує капітального ремонту.

25,20

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Гараж
майно

м. Харків, вул. Ак. Пав
лова, 44

Харків
ська

6310100000 Для зберігання авто Окреморозташована одноповерхова будівля (гараж
мобілів, складське. на 1 машиномісце з оглядовою ямою). Комунікації в
наявності частково (електропостачання). Потребує
капітального ремонту.

26,10

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Підвал
майно

м. Харків, пров. Мовча
нівський, 31

Харків
ська

6310100000 Складське та інш.

Підвальне приміщення окреморозташованої
п’ятиповерхової житлової будівлі (4 кімнати). Комуні
кації в наявності частково (теплопостачання). Потре
бує поточного та капітального ремонту.

124,00

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38493324 ДУ «Харків ський
ОЛЦ МОЗ України»

м. Харків, Помірки

(057) 315-00-07 Нерухоме Нежитлова будівля
майно

м. Харків, вул. Челюс
кінців, 3

Харків
ська

6310100000 Адміністративне,
складське та інш.

Окреморозташована двоповерхова будівля з під
валом. Комунікації відключені, але є можливість
підключення (водопостачання, водовідведення, елек
тропостачання, теплопостачання — централізоване).
Потребує капітального ремонту.

605,80

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

1896872 Харківська медична Харків 61176,
академія післяди
вул. Амосова, 58
пломної освіти

Харків
ська

6310138500 Для розміщення
тварин

Частина двоповерхової будівлі, 1985 року побудови,
окремий вхід, наявність електропостачання, опален
ня, водопостачання, потребує ремонтних робіт

500,00

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38547573 Харківський відо
м. Харків, вул. Благо 057-712-20-56
кремлений підрозділ віщенська, 10
ДУ» ЛЦ на заліз
ничному транспорті
МОЗУ»

Харків
ська

6310137200 для адміністративно Станом на 01.01.2018 року майно вільне. Потребує
го використання
поточного Має окремий вхід в приміщення. Центра
лізоване опалення, вода, каналізація,світло. Судові
позови та застави відсутні. Впровадження по справі
про банкрутство немає.

260,9

(057) 711-35-56 Нерухоме Віварій, загальна пло Харків 61176, вул. Амо
майно
ща 1878,1 кв.м
сова, 58 (віварій)
Нерухоме нежитлові приміщен м. Харків, вул. Благові
майно
ня розташовані на
щенська, 10
першому поверсі бу
дівлі, що займає ХВП
ДУ «ЛЦ на залізнично
му транспорті МОЗ
України»

Адміністративне,
складське та інш.

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

Міністерство охорони
здоров’я України

27 липня 2020 року

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Частина двоповерхової будівлі, розташована на дру
гому поверсі (10 кімнат, 1 коридор). Комунікації в на
явності (водопостачання, водовідведення, елетропос
тачання, опалення). Потребує капітального ремонту.

№ 33 (1313), ч. 3/3

14

5

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

5

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

8

9

7

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

10

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Характеристика
об’єкта оренди5

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

1

2

13

14

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38547573 Харківський відо
м. Харків, вул. Благо 057-712-20-56
кремлений підрозділ віщенська, 10
ДУ» ЛЦ на заліз
ничному транспорті
МОЗУ»

Нерухоме нежитлові приміщен м. Харків, вул. Благові
майно
ня розташовані у під щенська, 10
вальному приміщенні
будівлі, що займає
ХВП ДУ «ЛЦ на заліз
ничному транспорті
МОЗ України»

Харків
ська

6310137200 під розташування
складських при
міщень, майстерень
тощо

Станом на 01.01.2018 року майно вільне. Має окре
мий вхід в приміщення. Централізоване опалення,
вода, каналізація, світло. Судові позови та застави
на цю будівлю відсутні. Впровадження по справі про
банкрутство немає.

204,7

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

38547573 Харківський відо
м. Харків, вул. Благо 057-712-20-56
кремлений підрозділ віщенська, 10
ДУ» ЛЦ на заліз
ничному транспорті
МОЗУ»

Нерухоме Будівля відділення
майно
профілактичної де
зінфекції

Харківська обл.,
смт Купянськ-Вузловий,
пл. Залізничників, 28б

Харків
ська

6310745700 Офісні приміщення,
слад, фітнесцентр,
аптеки, перукарні

Станом на 01.01.2018 року майно вільне. Має окре
мий вхід в приміщення. Двоповерхова будівля, з цен
тралізованим водо, теплопостачанням.. Судові позо
ви та застави на цю будівлю відсутні. Впровадження
по справі про банкрутство немає.

171,1

Міністерство соціаль
ної політики України

17074

3187743 Харківське казенне 61017, м. Харків,
7128742
експерименталь
вул. Велика Панасів
не протезноська, 112
ортопедичне підпри
ємство

Нерухоме Цех
майно

61017, м. Харків,
вул. Велика Панасвіська,
112, 3 поверх виробни
чого корпусу

Харків
ська

6310137200 Виробництво про
дукції

Ремонту не потребує

1204,5

Міністерство соціаль
ної політики України

17074

3187743 Харківське казенне 61017, м. Харків,
7128742
експерименталь
вул. Велика Панасів
не протезноська, 112
ортопедичне підпри
ємство

Нерухоме Приміщення сервіс
майно
ного центру

61017, м. Харків,
вул. Велика Панасвіська,
112, 1 поверх адміні
стративного корпусу

Харків
ська

6310137200 Магазин

Ремонту не потребує

76

Міністерство соціаль
ної політики України

17074

3187743 Харківське казенне 61017, м. Харків,
7128742
експерименталь
вул. Велика Панасів
не протезноська, 112
ортопедичне підпри
ємство

Нерухоме Приміщення складу
майно
сервісного центру

61017, м. Харків,
вул. Велика Панасвіська,
112, 1 поверх нежитло
вої будівлі

Харків
ська

6310137200 Склад

Потребує ремонту стелі та підлоги

57,8

Міністерство юстиції
України

17294

34859512 Головне територі
альне управління
юстиції у Харківській
області

61002, Харківська
3,80577E+11
обл., м. Харків, Київ
ський р-н, вул. Ярос
лава Мудрого, буд. 16

Нерухоме Адміністративна
майно
будівля

Харківська обл., смт Пе
ченіги, вул. Поштова 9

Харків
ська

6300000000 Надання в оренду

прим. 1-1 площею 64,9 кв.м, прим. 1-3 площею
11,2 кв.м, прим. 1-10 площею 13,4 кв.м розташовані
на 1-му поверсі; прим. 2-1 площею 27,0 кв.м, прим.
2-2 площею 7,7 кв.м, прим. 2-3 площею 5,7 кв.м,
прим. 2-4 площею 19,4 кв.м, прим. 2-5 площею
10,8 кв.м, прим. 2-6 площею 11,2 кв.м, прим. 2-7
площею 11,2 кв.м, прим. 2-8 площею 10,8 кв.м,
прим. 2-10 площею 30,2 кв.м, прим. 2-11 площею
17,3 кв.м розташовані на 2-му поверсі

240,8

Міністерство юстиції
України

17294

34859512 Головне територі
альне управління
юстиції у Харківській
області

61002, Харківська
3,80577E+11
обл., м. Харків, Київ
ський р-н, вул. Ярос
лава Мудрого, буд. 16

Нерухоме Нежитлова будівля
майно

Харківська обл., сел.
Зачепілівка, вул. Цен
тральна, 82

Харків
ська

6300000000 Надання в оренду

кабінет площею 10,0 кв.м розташована на 1-му по
версі

Міністерство юстиції
України

17294

08564587 Державна установа вул. Полтавський
«Харківський слідчий Шлях, 99, м. Харків
ізолятор»

(057) 372-60-58 Нерухоме Приміщення їдальні
майно
установи

вул. Полтавський Шлях,
99, м. Харків

Харків
ська

6300000000 їдальня для співро
бітників

на 1-му поверсі 2-х поверхової будівлі

106,2

Міністерство юстиції
України

17294

08564618 Державна установа сел. Покровське,
«Покровська виправ Балаклійського р-ну,
на колонія (№ 17)» Харківської обл.

(057) 341-40-12 Нерухоме 1/3 частина при
сел. Покровське, Бала
0509824675
майно
стройка до магазину клійського р-ну, Харків
ської обл.

Харків
ська

6300000000 Використання як
складське примі
щення

Частина нежитлового приміщення

63,2

Міністерство юстиції
України

17294

14317002 Державна установа
«Первомайська
виправна колонія
(№ 117)»

Харківська обл.,
(05748) 3-21-23 Нерухоме Медична частина
Первомайський р-н,
майно
с. Грушине, вул. Пер
вомайська, 132

Харківська обл., Перво
майський р-н, с. Гру
шине, вул. Первомай
ська, 132

Харків
ська

6300000000 Надання в оренду

Приміщення медичної частини рощзташоване на
1-му поверсі триповерхової, цегляної будівлі гурто
житку № 4. Медична частина має 26 кімнат. При
міщення медичної частини обладнано водопоста
чанням, каналізацією, освітленням та придатне до
подальшого використання.

358,7

Міністерство юстиції
України

17294

14317002 Державна установа
«Первомайська
виправна колонія
(№ 117)»

Харківська обл.,
(05748) 3-21-23 Нерухоме Аптека
Первомайський р-н,
майно
с. Грушине, вул. Пер
вомайська, 132

Харківська обл., Перво
майський р-н, с. Гру
шине, вул. Первомай
ська, 132

Харків
ська

6300000000 Надання в оренду

Приміщення аптеки рощзташоване на 3-му поверсі
триповерхової, цегляної адміністративної будівлі
установи. Апека має 3 кімнати. Приміщення аптеки
обладнано придатне до подальшого використання.

41,9

Міністерство юстиції
України

17294

08564570 ДУ «Курязька ви
ховна колонія імені
А.С.Макаренка»

вул. Макаренка, 1 с. 099-471-65-29
Подвірки, Дергачів
ський р-н, Харківська
обл.

Нерухоме Адміністративна
майно
будівля

вул. Макаренка, 1 с.
Подвірки, Дергачів
ський р-н, Харківська
обл.

Харків
ська

6300000000 кабінети для держав на 1-му поверсі 3-х поверхової будівлі
них установ ДКВС
України

79,2

Міністерство юстиції
України

17294

08564570 ДУ «Курязька ви
ховна колонія імені
А.С.Макаренка»

вул. Макаренка, 1 с. 099-471-65-29
Подвірки, Дергачів
ський р-н, Харківська
обл.

Нерухоме Будівля гаражу
майно

вул. Макаренка, 1 с.
Подвірки, Дергачів
ський р-н, Харківська
обл.

Харків
ська

6300000000 Під СТО. Під склад
для запчастин.

на 1-му поверсі 1-но поверхової будівлі

250

Міністерство юстиції
України

17294

08564570 ДУ «Курязька ви
ховна колонія імені
А.С.Макаренка»

вул. Макаренка, 1 с. 099-471-65-29
Подвірки, Дергачів
ський р-н, Харківська
обл.

Нерухоме Речовий склад
майно

вул. Макаренка, 1 с.
Подвірки, Дергачів
ський р-н, Харківська
обл.

Харків
ська

6300000000 Під склади

на 1-му поверсі 2-х поверхової будівлі

180

Пенсійний фонд
України

22784

14099344 Головне УПФУ в Хар 61022, м. Харків,
ківській області
майдан Свободи,
дежпром, 3 під’їзд,
2-й поверх

3-11-08

Нерухоме частина адміністра
майно
тивної будівлі

м. Барвінкове, вул. Пер
шотравнева, 16

Харків
ська

6300000000 офісні приміщення

електро, газо, водопостачання

59,20

Пенсійний фонд
України

22784

14099344 Головне УПФУ в Хар 61022, м. Харків,
ківській області
майдан Свободи,
дежпром, 3 під’їзд,
2-й поверх

3-28-50

Нерухоме частина адміністра
майно
тивної будівлі

смт. Сахновщина,
вул. Тарасів шлях, 68

Харків
ська

6300000000 офісні приміщення

електро,газо,водопостачання

98,70

Державна судова ад
міністрація України

71224

26281249 Територіальне
61050, м. Харків, май (057) 732-72-04 Нерухоме будівля
управління ДСА
дан Героїв Небесної
майно
України в Харківській Сотні, 36, корп. 2
області

смт Близнюки, вул. Не
залежності (Комсомоль
ска), 29

Харків
ська

6320655100 Використання за
1 поверхова будівля, опалення, водопостачання,
лежно від виду ді
телефонний зв’язок відсутні, будинок потребує капі
яльності потенційного тального ремонту.
орендаря

137,8

Державна судова ад
міністрація України

71224

26281249 Територіальне
61050, м. Харків, май (057) 732-72-04 Нерухоме будівля
управління ДСА
дан Героїв Небесної
майно
України в Харківській Сотні, 36, корп. 2
області

м. Люботин, вул. Некра
сова, 10-В

Харків
ська

6311200000 Використання за
1 поверхова будівля, опалення, водопостачання,
лежно від виду ді
телефонний зв’язок відсутні, будинок потребує капі
яльності потенційного тального ремонту.
орендаря

111,5

Міністерство роз
витку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

18184

00209740 ДУ «НІОХІМ»

61002, м. Харків,
вул. Мироносиць
ка, 25

(057) 707-26-00 Нерухоме Котельно61002, м. Харків, вул. Кі
майно
зварювальна ділянка бальчича, 12а
літ. В-1

Харків
ська

6310136600 Розміщення склад
ських приміщень

Одноповерхова нежитлова будівля. Є електропоста
чання. Опалення і водовідведення відсутні. Примі
щення потребують капітального ремонту.

324,30

Міністерство роз
витку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

18184

00209740 ДУ «НІОХІМ»

61002, м. Харків,
вул. Мироносиць
ка, 25

(057) 707-26-00 Нерухоме Склад літера «Е-1»
майно

61002, м. Харків, вул. Кі
бальчича, 12а

Харків
ська

6310136600 Розміщення склад
ських приміщень

Одноповерхова нежитлова будівля складу. Є елек
тропостачання. Опалення і водовідведення відсутнє.
Приміщення потребує капітального ремонту

92,80

Міністерство роз
витку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

18184

00209740 ДУ «НІОХІМ»

61002, м. Харків,
вул. Мироносиць
ка, 25

(057) 707-26-00 Нерухоме Корпус механічний,
майно
літ. «З-3»

61002, м. Харків, вул. Кі
бальчича, 12а

Харків
ська

6310136600 Розміщення вироб
ничих, складських
приміщень

З-х поверхова нежитлова будівля. Приміщення на
1201,80
2-3 поверхах. Є електропостачання. Опалення і водо
відведення відсутнє. Приміщення потребують капі
тального ремонту

Міністерство роз
витку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

18184

00209740 ДУ «НІОХІМ»

61002, м. Харків,
вул. Мироносиць
ка, 25

(057) 707-26-00 Нерухоме склад сировини і ма 61002, м. Харків, вул. Кі
майно
теріалів, літ. Б-2
бальчича, 12а

Харків
ська

6310136600 Розміщення склад
ських приміщень

2-х поверхова нежитлова будівля. Приміщення на
1-2 поверхах. Є електропостачання, водовідведення,
телефонний зв’язок. Опалення відсутнє. Приміщення
потребує капітального ремонту.

110,30

Міністерство роз
витку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

18184

00209740 ДУ «НІОХІМ»

61002, м. Харків,
вул. Мироносиць
ка, 25

(057) 707-26-00 Нерухоме адміністративний
майно
корпус, літ. В-5

61002, м. Харків, вул. Кі
бальчича, 12а

Харків
ська

6310136600 Розміщення облад
нання для надання
послуг інтернет

5-ти поверхова нежитлова будівля. Підвальні при
міщення. Є електропостачання, водовідведення,
телефонний зв’язок. Опалення відсутнє. Приміщення
потребує капітального ремонту.

23,10

Міністерство роз
витку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

18184

00209740 ДУ «НІОХІМ»

61002, м. Харків,
вул. Мироносиць
ка, 25

(057) 707-26-00 Нерухоме Лабораторний кор
майно
пус, літ. Г-3

61002, м. Харків, вул. Кі
бальчича, 12а

Харків
ська

6310136600 Розміщення офісних
приміщень

3-х поверхова нежитлова будівля. Приміщення на
2-3 поверхах. Є електропостачання, водовідведення,
телефонний зв’язок. Опалення відсутнє. Приміщення
потребує капітального ремонту.

329,70
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6

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

7

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

8

9

1

2

Міністерство роз
витку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

18184

00209740 ДУ «НІОХІМ»

61002, м. Харків,
вул. Мироносиць
ка, 25

Міністерство роз
витку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

18184

31632138 ДП «Український
науково-технічний
центр металургій
ної промисловості
«Енергосталь»

61166, м. Харків, про (057) 702-17-31 Нерухоме адміністративна
спект Науки, 9
майно
будівля

Харківська обласна
державна адміні
страція

100563

05460396 ДП «Слобожанське» Харківська обл.
Харківський р-н смт
Коротич

996844122

Харківська обласна
державна адміні
страція

100563

05460396 ДП «Слобожанське» Харківська обл.
Харківський р-н смт
Коротич

Харківська обласна
державна адміні
страція

100563

РВ ФДМУ по Харків
ській, Донецькій та
Луганській областях

10

Характеристика
об’єкта оренди5

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

14

Харків
ська

6310136600 Розміщення вироб
ничих і складських
приміщень

Одноповерхова нежитлова будівля. Є електропоста
чання. Опалення і водовідведення відсутнє. Примі
щення потребують капітального ремонту.

392,60

м. Харків, проспект На
уки, 9

Харків
ська

6310136300 Офісні приміщення,
тощо

Адміністративна п’ятиповерхова будівля. Є опален
ня, опалення, електропостачання, водовідведення,
можливо проведення телефонного зв’язку, потребує
проведення поточного ремонту

1978,50

Нерухоме Будівля консервного
майно
заводу (цеху)

Харківська обл. Харків
ський р-н смт Коротич

Харків
ська

6300000000 Розміщення вироб
ничих приміщень,
складів

Потребує капітального ремонту, складається з одно
поверхової цегляної будівлі та двоповерхової добудо
ви до неї. Будь-які комунікації відсутні. не використо
вується більше 12 років.

140,8

996844122

Нерухоме Будівля цеху соків
майно

Харківська обл. Харків
ський р-н смт Коротич

Харків
ська

6300000000 Розміщення вироб
ничих приміщень,
складів

Потребує капітального ремонту, складається з одно
поверхової цегляної будівлі та двоповерхової добудо
ви до неї. Будь-які комунікації відсутні. не використо
вується більше 12 років.

139,5

05460396 ДП «Слобожанське» Харківська обл.
Харківський р-н смт
Коротич

996844122

Нерухоме Адмін.будівля кон
майно
сервного цеху

Харківська обл. Харків
ський р-н смт Коротич

Харків
ська

6300000000 Розміщення підсо
бних приміщень для
персоналу

Потребує капітального ремонту, складається з двох
поверхової добудови до консервного заводу (цеху).
Будь-які комунікації відсутні. не використовується
більше 12 років.

138,2

28784

3115353 ВАТ «Харківське ав м. Харків, вул. Кир
тотранспортне під гизька, 21
приємство 16330»

(057) 7007559

Нерухоме Колишнє схо
м. Харків, вул. Киргизь
майно
вище, реєстр.
ка, 21
№ 3115353.5.ААББАК828

Харків
ська

6300000000 розміщення склад
ських приміщень

Нежитлові приміщення колишнього сховища з наяв
ністю комунікацій

198,3

РВ ФДМУ по Харків
ській, Донецькій та
Луганській областях

28784

5762269 ВАТ «ТУРБОАТОМ»

м. Харків, просп.
Московський, 199

(057) 7007559

Нерухоме Підвальне примі
м. Харків, просп. Мос
майно
щення гол. корпусу ковський, 199
(колишні сховища)
№ 77580, 77601, ре
єстр. № 5762269.257.
ААББДД936

Харків
ська

6300000000 розміщення склад
ських приміщень

Підвальне приміщення головного корпусу ВАТ «Тур
боатом» з наявністю комунікацій

75

РВ ФДМУ по Харків
ській, Донецькій та
Луганській областях

28784

5762269 ВАТ «ТУРБОАТОМ»

м. Харків, просп.
Московський, 199

(057) 7007559

Нерухоме Підвальне приміщен м. Харків, просп. Мос
майно
ня ливарного цеху
ковський, 199
(колишнє сховище)
№ 77603, реєстр.
№ 5762269.257.
ААББДД937

Харків
ська

6300000000 розміщення склад
ських приміщень

Підвальне приміщення ливарного цеху ВАТ «Турбо
атом» з наявністю комунікацій

75

РВ ФДМУ по Харків
ській, Донецькій та
Луганській областях

28784

5762269 ВАТ «ТУРБОАТОМ»

м. Харків, просп.
Московський, 199

(057) 7007559

Нерухоме Підвальне приміщен м. Харків, просп. Мос
майно
ня адмін. корпусу:
ковський, 199
склади та навчальний
пункт (колишнє схо
вище) № 77604, ре
єстр. № 5762269.257.
ААББДД938

Харків
ська

6300000000 розміщення склад
ських приміщень

Підвальне приміщення адміністратівного корпусу:
склади та учбовий пункт (колишнє сховище № 77604)
з наявністю комунікацій

50

РВ ФДМУ по Харків
ській, Донецькій та
Луганській областях

28784

293628

м. Харків, бульв. Івана (057) 7007559
Нерухоме Будівля дитячого садка м. Харків, бульв. Івана
Каркача, 24
Є. Бричковська, майно
№ 129 з підвалом
Каркача, 24
(057) 7007640
(літ. Б-2), реєстр.
І. Карпець
№ 293628.2.ААБАГГ868

Харків
ська

6300000000 розміщення дитячого одноповерхова цегляна будівля з наявністю кому
закладу
нікацій

911,5

РВ ФДМУ по Харків
ській, Донецькій та
Луганській областях

28784

373215 ВАТ «Куп’янський
Харківська обл., Дво
цукровий комбінат» річанський р-н, c.
Тополі, вул. Привок
зальна, 15

(057) 7007559
Нерухоме Нежитлова будівля
Харківська обл., Дворі
Є. Бричковська, майно
буфету (топольськ
чанський р-н, c. Тополі,
(057) 7007640
ий бурякопункт), ре вул. Привокзальна, 15
І. Карпець
єстр. № 373215.18.
ААБАДД036

Харків
ська

6300000000 розміщення буфету,
розміщення торгі
вельного об’єкту

Одноповерхова нежитлова будівля тривалий час
не використовувалась

32,4

РВ ФДМУ по Харків
ській, Донецькій та
Луганській областях

28784

412441 ВАТ «МОСКОВ
СЬКИЙ»

Харківська обл.,
Куп’янський р-н, c.
Грушівка, вул. Война
ральського, 2

(057) 7007559
Нерухоме Нежитлова будівля
Є. Бричковська, майно
лазні (на 10 місць, рік
(057) 7007640
вводу 1982), реєстр. №
І. Карпець
412441.39.ААБАЕЕ631

Харківська обл.,
Куп’янський р-н, c. Гру
шівка, вул. Войнараль
ського, 2

Харків
ська

6300000000 розміщення лазні

Одноповерхова нежитлова будівля тривалий час
не використовувалась

210,5

РВ ФДМУ по Харків
ській, Донецькій та
Луганській областях

28784

486356

ВАТ «КЕГИЧІВКА»

Харківська обл.,
Кегичівський р-н, c.
Калинівка, вул. Пер
шотравнева, 2

(057) 7007559
Нерухоме Контора-магазин,
Харківська обл., Кегичів
Є. Бричковська, майно
реєстр. № 486356.30. ський р-н, c. Калинівка,
(057) 7007640
ААБАЖЕ919
вул. Першотравнева, 2
І. Карпець

Харків
ська

6300000000 розміщення об’єктів Одноповерхова нежитлова будівля з наявністю ко
торгівлі, офісу, склад мунікацій
ських приміщень

102,78

РВ ФДМУ по Харків
ській, Донецькій та
Луганській областях

28784

852950

КСП «Птахофабрика Харківська обл.,
«ЗОРЯ»
Харківський р-н, c.
Хроли, вул. Червоно
армійська, 15

(057) 7007559
Нерухоме Частина нежитлової
Є. Бричковська, майно
будівлі АТС з вбудова
(057) 7007640
ними адміністратив
І. Карпець
ними приміщеннями,
реєстр. № 852950.57.
ААБАКИ116.3

Харківська обл., Хар
ківський р-н, c. Хроли,
вул. Червоноармій
ська, 15

Харків
ська

6300000000 розміщення офісних
приміщень

Частина приміщень з окремим входом на 1-му по
версі 2-повехової цегляної будівлі з наявністю ко
мунікацій

259,55

РВ ФДМУ по Харків
ській, Донецькій та
Луганській областях

28784

857491 ВАТ «Харківська
овочева фабри
ка» (колишнє КСП
«Харківська овочева
фабрика»)

Харківська обл.,
Барвінківський р-н,
c. Червона Зоря,
вул. Ставкова, 1

(057) 7007559
Нерухоме Нежиле приміщення
Є. Бричковська, майно
(ларьок торгівель
(057) 7007640
ний), реєстр.
І. Карпець

Харківська обл., Барвін
ківський р-н, c. Червона
Зоря, вул. Ставкова, 1

Харків
ська

6300000000 розміщення торгі
вельного об’єкту

Одноповерхова нежитлова будівля. Інформація щодо
наявності комунікацій відсутня

26,5

РВ ФДМУ по Харків
ській, Донецькій та
Луганській областях

28784

3115353 ВАТ «Харківське ав м. Харків, вул. Кир
тотранспортне під гизька, 21
приємство 16330»

(057) 7007559
Нерухоме Колишнє схови
Є. Бричковська, майно
ще, реєстр. №
(057) 7007640
3115353.5.ААББАК828
І. Карпець

м. Харків, вул. Киргизь
ка, 21

Харків
ська

6300000000 розміщення склад
ських приміщень

Нежитлові приміщення колишнього сховища з наяв
ністю комунікацій

198,3

РВ ФДМУ по Харків
ській, Донецькій та
Луганській областях

28784

5762269 ВАТ «ТУРБОАТОМ»

м. Харків, просп.
Московський, 199

(057) 7007559
Нерухоме Підвальне примі
м. Харків, просп. Мос
Є. Бричковська, майно
щення гол. корпусу ковський, 199
(057) 7007640
(колишні сховища)
І. Карпець
№ 77580, 77601, ре
єстр. № 5762269.257.
ААББДД936

Харків
ська

6300000000 розміщення склад
ських приміщень

Підвальне приміщення головного корпусу ВАТ «Тур
боатом» з наявністю комунікацій

75

РВ ФДМУ по Харків
ській, Донецькій та
Луганській областях

28784

5762269 ВАТ «ТУРБОАТОМ»

м. Харків, просп.
Московський, 199

(057) 7007559
Нерухоме Підвальне приміщен м. Харків, просп. Мос
Є. Бричковська, майно
ня ливарного цеху
ковський, 199
(057) 7007640
(колишнє сховище)
І. Карпець
№ 77603, реєстр.
№ 5762269.257.
ААББДД937

Харків
ська

6300000000 розміщення склад
ських приміщень

Підвальне приміщення ливарного цеху ВАТ «Турбо
атом» з наявністю комунікацій

75

РВ ФДМУ по Харків
ській, Донецькій та
Луганській областях

28784

5762269 ВАТ «ТУРБОАТОМ»

м. Харків, просп.
Московський, 199

(057) 7007559
Нерухоме Підвальне приміщен м. Харків, просп. Мос
Є. Бричковська, майно
ня адмін. корпусу:
ковський, 199
(057) 7007640
склади та навчальний
І. Карпець
пункт (колишнє схо
вище) № 77604, ре
єстр. № 5762269.257.
ААББДД938

Харків
ська

6300000000 розміщення склад
ських приміщень

Підвальне приміщення адміністратівного корпусу:
склади та учбовий пункт (колишнє сховище № 77604)
з наявністю комунікацій

50

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 1
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново
троїцький р-н, с. Гро
мівка

Херсон
ська

6524481500 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 2
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново
троїцький р-н, с. Гро
мівка,

Херсон
ська

6524481500 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 3
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново
троїцький р-н, с. Гро
мівка

Херсон
ська

6524481500 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 4
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново
троїцький р-н, с. Гро
мівка

Херсон
ська

6524481500 зерносклад

В задовільному стані

1000

ЗАТ «Харківський
плитковий завод»
(ПАТ «Харківський
плитковий завод»)

27 липня 2020 року

(057) 707-26-00 Нерухоме Котельно61002, м. Харків, вул. Кі
майно
зварювальна ділянка, бальчича, 12а
літ. «Г-1»

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

№ 33 (1313), ч. 3/3

7

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

1

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

7

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

9

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

10

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Характеристика
об’єкта оренди5

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

2

3

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 5
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново
троїцький р-н, с. Гро
мівка

Херсон
ська

6524481500 зерносклад

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Вівчарня
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново
троїцький р-н, с. Гро
мівка

Херсон
ська

6524481500 вівчарня

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Свиноферма
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново
троїцький р-н, с. Гро
мівка

Херсон
ська

6524481500 свиноферма

В задовільному стані

–

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Крупоцех
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново
троїцький р-н, с. Гро
мівка

Херсон
ська

6524481500 крупоцех

В задовільному стані

–

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Будівля мех. май
обл., смт Новотроїць
майно
стерні
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, смт Ново
ська
троїцьке

6524455100 мех. майстерня

В задовільному стані

300

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 1
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, смт Ново
ська
троїцьке

6524455100 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 10
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, смт Ново
ська
троїцьке

6524455100 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 2
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, смт Ново
ська
троїцьке

6524455100 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 3
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, смт Ново
ська
троїцьке

6524455100 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 4
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, смт Ново
ська
троїцьке

6524455100 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 5
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, смт Ново
ська
троїцьке

6524455100 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 6
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, смт Ново
ська
троїцьке

6524455100 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 8
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, смт Ново
ська
троїцьке

6524455100 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 9
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, смт Ново
ська
троїцьке

6524455100 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 12
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Софіївка ська

6520388602 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 7
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Софіївка ська

6520388602 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 3
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Софіївка ська

6520388602 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 4
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Софіївка ська

6520388602 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 2
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Гені
чеський р-н, смт Ново
олексіївка

Херсон
ська

6522155400 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 1
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Гені
чеський р-н, смт Ново
олексіївка

Херсон
ська

6522155400 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Магазин «Продто
обл., смт Новотроїць
майно
вари»
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, с. Чкалове ська

6524485000 магазин

В задовільному стані

60

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Млин
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, с. Чкалове ська

6524485000 млин

В задовільному стані

–

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Пекарня
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, с. Чкалове ська

6524485000 пекарня

В задовільному стані

–

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Приміщення пив
обл., смт Новотроїць
майно
заводу
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, с. Чкалове ська

6524485000 приміщення пив
заводу

В задовільному стані

–

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 10
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, с. Чкалове ська

6524485000 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 11
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, с. Чкалове ська

6524485000 зерносклад

В задовільному стані

1000

Державне агентство
резерву України

34604

956543

ДП «Новотроїцький
елеватор»

75300, Херсонська
(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 12
обл., смт Новотроїць
майно
ке, вул. Безродньо
го, 154

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, с. Чкалове ська

6524485000 зерносклад

В задовільному стані

1000

В задовільному стані

14
1000

–
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відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

1

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

9

10

3
956543

Державне агентство
резерву України

34604

Державне агентство
резерву України

34604

Державне агентство
резерву України

34604

Державне агентство
резерву України

34604

Державне агентство
резерву України

34604

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

01034679 Чаплинське управ 75200, Херсонська
ління водного госпо обл., смт Чаплинка,
дарства
вул. Військов, 2

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

01034679 Чаплинське управ 75200, Херсонська
ління водного госпо обл., смт Чаплинка,
дарства
вул. Військов, 2

(05538) 2-12-37 Нерухоме
майно

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

01034679 Чаплинське управ 75200, Херсонська
ління водного госпо обл., смт Чаплинка,
дарства
вул. Військов, 2

(05538) 2-12-37 Нерухоме
майно

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

01034679 Чаплинське управ 75200, Херсонська
ління водного госпо обл., смт Чаплинка,
дарства
вул. Військов, 2

(05538) 2-12-37 Нерухоме
майно

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

01034679 Чаплинське управ 75200, Херсонська
ління водного госпо обл., смт Чаплинка,
дарства
вул. Військов, 2

(05538) 2-12-37 Нерухоме
майно

Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

01039040 Басейнове управлін
ня водних ресурсів
нижнього Дніпра
1034656 Управління ПівнічноКримського каналу

73000, м. Херсон,
вул. Торгова, 37

(0552) 46 04 56

(05549) 7-35-34 Нерухоме
майно

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

1034656 Управління ПівнічноКримського каналу

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

1034656 Управління ПівнічноКримського каналу

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

01034707 Олешківське між
районне управління
водного господар
ства
01034707 Олешківське між
районне управління
водного господар
ства
01039694 Державна Каховська
технічна школа

74988, Херсонська
обл., м. Нова Каховка,
м. Таврійськ, вул. Не
залежності, 11
74988, Херсонська
обл., м. Нова Каховка,
м. Таврійськ, вул. Не
залежності, 11
74988, Херсонська
обл., м. Нова Каховка,
м. Таврійськ, вул. Не
залежності, 11
75101, Херсонська
обл., Олешків
ський р-н, м. Олешки,
вул. Гвардійська, 190
75101, Херсонська
обл., Олешків
ський р-н, м. Олешки,
вул. Гвардійська, 190
74800, м. Каховка,
417 Стрілецької ди
візії, 65

Державна казначей
ська служба України

28774

75201 Херсонська
обл., смт Чаплинка,
вул. Паркова, 4

(05538) 2-26-91 Нерухоме гараж
майно

75201 Херсонська обл.,
смт Чаплинка, вул. Пар
кова, 4

Херсон
ська

Державна казначей
ська служба України

28774

37981783 Управління Держав
ної казначейської
служби України у Ча
плинському районі
Херсонської бласті
37953845 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Голопристанському
районі Херсонської
бласті

75600, Херсонська
обл., м. Гола При
стань, вул. Горько
го, 20

(05539) 2-63-04; Нерухоме Частина адмінбудівлі 75600, Херсонська
(05539) 2-64-44 майно
обл., м. Гола Пристань,
вул. Горького, 20

Херсон
ська

Державна казначей
ська служба України

28774

37953845 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Голопристанському
районі Херсонської
бласті

75600, Херсонська
обл., м. Гола При
стань, вул. Горько
го, 20

(05539) 2-63-04; Нерухоме Частина адмінбудівлі 75600, Херсонська
(05539) 2-64-44 майно
обл., м. Гола Пристань,
вул. Горького, 20

Херсон
ська

Державна казначей
ська служба України

28774

37920296 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Великоолександрів
ському районі Хер
сонської бласті

74100, Херсонська
(05532) 2-19-83, Нерухоме Частина адмінбудівлі
обл., смт Велико
(05532) 2-25-63 майно
олександрівка,
вул. Свободи(Леніна),
157
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Регіон
об’єкта
оренди
(область)

2

75300, Херсонська
обл., смт Новотроїць
ке, вул. Безродньо
го, 154
956543 ДП «Новотроїцький 75300, Херсонська
елеватор»
обл., смт Новотроїць
ке, вул. Безродньо
го, 154
956543 ДП «Новотроїцький 75300, Херсонська
елеватор»
обл., смт Новотроїць
ке, вул. Безродньо
го, 154
956543 ДП «Новотроїцький 75300, Херсонська
елеватор»
обл., смт Новотроїць
ке, вул. Безродньо
го, 154
956543 ДП «Новотроїцький 75300, Херсонська
елеватор»
обл., смт Новотроїць
ке, вул. Безродньо
го, 154
956543 ДП «Новотроїцький 75300, Херсонська
елеватор»
обл., смт Новотроїць
ке, вул. Безродньо
го, 154
30144557 Іванівське міжрайон 75400, Херсонська
не управління вод обл., смт Іванівка,
ного господарства вул. Миру, 5

7

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

34604

ДП «Новотроїцький
елеватор»

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

Державне агентство
резерву України

38094

4

Адреса
балансоутримувача

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Характеристика
об’єкта оренди5

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

14

(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 4
майно

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, с. Чкалове ська

6524485000 зерносклад

В задовільному стані

1000

(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 5
майно

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, с. Чкалове ська

6524485000 зерносклад

В задовільному стані

1000

(05548) 5-04-72 Нерухоме Зерносклад № 9
майно

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, с. Чкалове ська

6524485000 зерносклад

В задовільному стані

1000

(05548) 5-04-72 Нерухоме Пельменний цех
майно

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, с. Чкалове ська

6524485000 пельменний цех

В задовільному стані

–

(05548) 5-04-72 Нерухоме Кафе-бар
майно

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, с. Чкалове ська

6524485000 кафе-бар

В задовільному стані

–

(05548) 5-04-72 Нерухоме Овочесховище
майно

Херсонська обл., Ново Херсон
троїцький р-н, с. Чкалове ська

6524485000 овочесховище

В задовільному стані

–

(05531) 3-11-79 Нерухоме Вбудовані нежитлові
майно
приміщення ви
робничої будівлі (2й
поверх)
(05538) 2-12-37 Нерухоме Будівля деревомайно
обробної майстерні

75400, Херсонська обл.,
смт Іванівка, вул. Миру,
5

Херсон
ська

6522955100 офісні приміщення

Приміщення з цегли, стіни поштукатурені, дах по
критий шифером

Херсон
ська

6525455100 складські приміщення Фундамент – стрічковий бутобетонний, стіни – це
гляні, перекриття – збірний залізобетон, крівля
рулона м’яка

454

Херсон
ська

6525455100 складські приміщення Фундамент – стрічковий бутобетонний, стіни – це
гляні, перекриття – збірний залізобетон, крівля
рулона м’яка

296,6

Херсон
ська

6525455100 автомобільна стоянка Фундамент – стрічковий бутобетонний, стіни – це
гляні, перекриття – збірний залізобетон, крівля
рулона м’яка

671,4

Херсон
ська

6525455100 автомобільна стоянка Бетонні площадки, підготовка пісчана

Херсон
ська

6525455100 автомобільна стоянка Наземна частина- збірний залізобетон (плити НПК
розмір 6*2 та залізобетонні стовпи СО-4)

2292

Херсон
ська

6510130000 складські приміщення Приміщення з цегли, стіни поштукатурені, дах по
критий шифером

17,5

Херсон
ська

6500000000 склади та сховища
інші

Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – ши
фер. Одноповерхова будівля. Об’єм будівлі – 174
куб.м.

62,1

(05549) 7-35-34 Нерухоме Бокси
майно

Херсонська обл., Олеш Херсон
ківський р-н, с. Брилівка, ська
вул. Першотравнева, 59

6500000000 склади та сховища
інші

Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – м’яка.
Одноповерхова будівля. Об’єм будівлі – 451 куб.м.

122

(05549) 7-35-34 Нерухоме Будівля складу
майно

Херсонська обл., Калан
чацький р-н, смт Калан
чак, вул. Українська, 4б

6500000000 склади та сховища
інші

Фундамент – бетон, стіни – цегла, покрівля – ши
фер. Одноповерхова будівля. Об’єм будівлі – 69
куб.м.

25,4

(05542) 4-58-18 Нерухоме Прохідна із блоків
майно

Херсонська обл., Олеш Херсон
ківський р-н, с. Виногра ська
дове, вул. Кірова, 29

6525010100 розміщення авто
мобільної заправної
станції

Одноповерхове приміщення з цегли, стіни поштука
турені, дах покритий шифером

9,6

(05542) 4-58-18 Нерухоме Овощесховище
майно

Херсонська обл., Олеш Херсон
ківський р-н, с. Виногра ська
дове, вул. Кірова, 29

6525010100 зберігання
сільськогосподарської продукції та
техніки
6510400000 для розміщення
торгівельного об’єкту
з продажу продо
вольчих та непродо
вольчих товарів, крім
товарів підакцизної
групи
6525455100 На даний час, через
відсутність ремонту,
претенденти відсутні

Одноповерхове приміщення з залізобетонних блоків

302,4

Нежитлове приміщення на першому поверсі 5-ти по
верхової будівлі, теплопостачання відключене,є елек
тропостачання, водопостачання, телефонний зв’язок.
Приміщення потребує поточного ремонту

68,0

Потребує капітального ремонту

57,9

6510300000 На офіційному сайті
Фонду Державного
майна в Херсонській
області розміщено
об»яву щодо наявнос
ті вільної площі для
здачі в оренду. На
даний час претенден
ти на вказану площу
відсутні
6510300000 На офіційному сайті
Фонду Державного
майна в Херсонській
області розміщено
об»яву щодо наявнос
ті вільної площі для
здачі в оренду. На
даний час претенден
ти на вказану площу
відсутні
6520955100 На офіційному сайті
Фонду Державного
майна в Херсонській
області розміщено
об»яву щодо наявнос
ті вільної площі для
здачі в оренду. На
даний час претенден
ти на вказану площу
відсутні

Кімната на 1 поверсі адміністративної будівлі для
здачі під офіс

9,1

Вбудований гаражний бокс на 1 поверсі адміністра
тивної будівлі

52,1

05536 5-68-57

Нерухоме
майно

Херсонська обл., Калан
чацький р-н, с. Мирне
(Залізнична станція
Каланчак)
Будівля лісопильно Херсонська обл., Калан
го цеху
чацький р-н, с. Мирне
(Залізнична станція
Каланчак)
Будівля гаражу на 8 Херсонська обл., Калан
автомобілів
чацький р-н, с. Мирне
(Залізнична станція
Каланчак)
Відкриті бетонні пло Херсонська обл., Калан
щадки
чацький р-н, с. Мирне
(Залізнична станція
Каланчак)
Огорожа промисло Херсонська обл., Калан
вої бази
чацький р-н, с. Мирне
(Залізнична станція
Каланчак)
Вбудоване нежитлове м. Херсон, Бериславське
приміщення в будівлі шосе, буд. 9
диспетчерської
Будівля майстерні
Херсонська обл., Олеш
ківський р-н, с. Брилівка,
вул. Першотравнева, 58

Нерухоме Приміщення в гурто 74800, Херсонська обл.,
майно
житку для магазину м. Каховка, вул. Першо
травнева, 26

Херсон
ська

Херсон
ська

74100, Херсонська обл., Херсон
смт Великоолександрів
ська
ка, вул. Свободи(Леніна),
157

2 кабінети в адміністративній будівлі для здачі під
офіс
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208,8

61770,5
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9

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

7

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Характеристика
об’єкта оренди5

1

2

9

10

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Гараж для автомо
майно
билів Д

Херсонська обл.,
Олешківський район,
м. Олешки, вулиця Чер
воноармійська, 94

Херсон
ська

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

13

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Гараж для дезінфіка Херсонська обл.,
майно
ційного загону,Є
Олешківський район,
м. Олешки, вулиця Чер
воноармійська, 94

Херсон
ська

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Склад дезинфікуючих Херсонська обл.,
майно
засобів,б
Олешківський район,
м. Олешки, вулиця Чер
воноармійська, 94

Херсон
ська

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Сарай,г
майно

Херсонська обл.,
Олешківський район,
м. Олешки, вулиця Чер
воноармійська, 94

Херсон
ська

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Сарай,ж
майно

Херсонська обл.,
Олешківський район,
м. Олешки, вулиця Чер
воноармійська, 94

Херсон
ська

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Адмін.будівля
майно
ЦРДЛВМ,А

Херсонська обл.,
Олешківський район,
м. Олешки, вулиця Чер
воноармійська, 94

Херсон
ська

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Головний корпус
майно

Херсонська обл., Висо Херсон
копільський р-н, смт Ви
ська
сокопілля, вул. Гагарі
на, 67

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Будівля ветеринарної Херсонська обл., Гені
майно
лікарні
чеський р-н, м. Гені
чеськ, пр-т Миру, 87

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Гараж
майно

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

14
499,3

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

827,5

Херсон
ська

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

266,65

Херсонська обл., Гені
чеський р-н, м. Гені
чеськ, пр-т Миру, 87

Херсон
ська

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

Нерухоме Гараж на 2 авто
майно
мобилі

Херсонська обл., Гені
чеський р-н, м. Гені
чеськ, пр-т Миру, 87

Херсон
ська

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Гараж на 3 авто
майно
мобилі

Херсонська обл., Гені
чеський р-н, м. Гені
чеськ, пр-т Миру, 87

Херсон
ська

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Адмінбудівля(А)
майно

Херсонська обл., Верх
ньорогачицький р-н,
смт Верхньрогачик,
Кірова, 263

Херсон
ська

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Прибудова,а
майно

Херсонська обл., Верх
ньорогачицький р-н,
смт Верхньрогачик,
Кірова, 263

Херсон
ська

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Поліклініка,Б
майно

Херсонська обл., Верх
ньорогачицький р-н,
смт Верхньрогачик,
Кірова, 263

Херсон
ська

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Прибудова,б
майно

Херсонська обл., Верх
ньорогачицький р-н,
смт Верхньрогачик,
Кірова, 263

Херсон
ська

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Гаражі,Е
майно

Херсонська обл., Верх
ньорогачицький р-н,
смт Верхньрогачик,
Кірова, 263

Херсон
ська

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Лабораторія
майно

Херсонська обл., Верх
ньорогачицький р-н,
смт Верхньрогачик,
Кірова, 263

Херсон
ська

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Будівля лікарні та ла Херсонська обл., Калан
майно
бораторії
чацький р-н, смт Калан
чак, вул. З. Космодем.
янської, 26-б

Херсон
ська

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Гаражі (Каланчак)
майно

Херсонська обл., Калан
чацький р-н, смт Калан
чак, вул. З. Космодем.
янської, 26-б

Херсон
ська

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Склад для палива
майно
(Каланчак)

Херсонська обл., Калан
чацький р-н, смт Калан
чак, вул. З. Космодем.
янської, 26-б

Херсон
ська

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Будівля (літера А)
майно

Херсонська обл., Олеш Херсон
ківський р-н, м. Олешки,
ська
вул. Комунарів, 63

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Будівля (літера Б, В)
майно

Херсонська обл., Олеш Херсон
ківський р-н, м. Олешки,
ська
вул. Комунарів, 63

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

717,7

450,94

172,9


№ 33 (1313), ч. 3/3
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10

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

4

7

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

9

10

Характеристика
об’єкта оренди5

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

2
21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Буд.велік.Міск.л.
майно

Херсонська обл., м. Хер Херсон
сон, смт Камишани,
ська
вул. Поштова, 9-в

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Ворота металеві
майно
Міська

Херсонська обл., м. Хер Херсон
сон, смт Камишани,
ська
вул. Поштова, 9-в

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Сарай
майно

Херсонська обл., м. Хер Херсон
сон, смт Камишани,
ська
вул. Поштова, 9-в

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Туалет
майно

Херсонська обл., м. Хер Херсон
сон, смт Камишани,
ська
вул. Поштова, 9-в

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Огорожа
майно

Херсонська обл., м. Хер Херсон
сон, смт Камишани,
ська
вул. Поштова, 9-в

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Будівля дільн. лікарні Херсонська обл., Олеш Херсон
майно
(Олешки)
ківський р-н, м. Олешки,
ська
вул. Шевченко, 113

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

195,9

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Будівля ветлікарні
майно

Херсонська обл., Ска
довський р-н., смт Ла
зурне, вул. Чорномор
ська, 113

Херсон
ська

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

227,1

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Навіс
майно

Херсонська обл., Ска
довський р-н., смт Ла
зурне, вул. Чорномор
ська, 113

Херсон
ська

6525000000 за призначенням

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Будівля ветлікарні
майно

Херсонська обл., Ска
довський р-н., смт Ла
зурне, вул. Чорномор
ська, 113

Херсон
ська

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Огорожа ветдільниці
майно

Херсонська обл., Ска
довський р-н., смт Ла
зурне, вул. Чорномор
ська, 113

Херсон
ська

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Вимощення
майно

Херсонська обл., Ска
довський р-н., смт Ла
зурне, вул. Чорномор
ська, 113

Херсон
ська

6525000000 за призначенням

майно в належному, технічному стані

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Ветлікарня
майно

Херсонська обл., Ска
довський р-н., с. Ново
миколаївка, Котовсько
го, 34

Херсон
ська

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Сарай
майно

Херсонська обл., Ска
довський р-н., с. Ново
миколаївка, Котовсько
го, 34

Херсон
ська

6525000000 за призначенням

21210

40408678 Головне управління м. Херсон, вул. Пере (0552) 321727
Держпродспожив копська, 17
служба в Херсон
ській області

Нерухоме Адміністративний
майно
будинок

Херсонська обл., Ча
Херсон
плинський р-н, смт Ча
ська
плинка, вул. Асканійська,
буд. 9»а»

6525000000 розміщення держав майно в належному, технічному стані
них лікарень ветери
нарної медицини

147,1

24134

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій
Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

8588990 Аварійнорятувальний загін
спеціального при
значення ГУ ДСНС
України у Херсон
ській області
8588990 Аварійнорятувальний загін
спеціального при
значення ГУ ДСНС
України у Херсон
ській області
38340663 13 ДПРЧ ГУ ДСНС
України в Херсон
ській області
38319537 19 ДПРЧ ГУ ДСНС
України в Херсон
ській області

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

27 липня 2020 року
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Назва
потенційного
об’єкта оренди2

1

38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»
38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»
38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»
38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»
38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»
38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

3

Адреса
балансоутримувача

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

14
109,64

майно в належному, технічному стані

129,3

майно в належному, технічному стані

м. Херсон, вул. Ви
шнева, 12

(0552) 334051

Нерухоме Склади МТ
майно

Херсонська обл., с. Пе
трівське Білозерсько
го р-ну

Херсон
ська

6520300000 Під кладські при
міщення

Три складські будівлі та будівля сторожі з огорожею.
Потребують капремонту

1090,1

м. Херсон, вул. Ви
шнева, 12

(0552) 334051

Нерухоме Склади
майно

Херсонська обл., с. Ко
пані Білозерського р-ну

Херсон
ська

6520300000 Під кладські при
міщення

Два складських приміщення та будівля сторожі. По
требують ремонту

1009,5

Херсонська обл.,
м. Каховка, вул. Ви
шнева, 12
Херсонська обл.,
м. Скадовськ,
вул. Джарилгаць
ка, 149
73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3
73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3
73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3
73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3
73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3
73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3

(0552) 496672

Нерухоме Колишня будівля по Херсонська обл., м. Ка
майно
жежного депо
ховка, вул. Південна, 3

Херсон
ська

6520300001 Будь-яке викорис
тання

В споруді розташовані житлові приміщення. Потре
бує ремонту

943,7

(05530) 31601

Нерухоме Колишня будівля по Херсонська обл.,
майно
жежного депо
смт Мирне, вул. Шев
ченка, 45

Херсон
ська

6520300000 Будь-яке викорис
тання

Потребує ремонту

2177,0

Херсонська обл., смт Но Херсон
воворонцовка, вул. Щас
ська
лива (Щорса), 33

6510136600 Під гаражі

Одноповерхова будівля, не опалюється, в задовільно
му стані. Потребує косметичного ремонту

76,7

(0552) 49-32-71 Нерухоме Складські приміщення Херсонська обл., смт Но Херсон
майно
воворонцовка, вул. Щас
ська
лива (Щорса), 33

6510136600 Під склади

Одноповерхова будівля, не опалюється, в задовільно
му стані, потребує косметичного ремонту.

54,2

(0552) 49-32-71 Нерухоме Приміщення гаражів
майно

Херсонська обл.,
Херсон
смт Верхній Рогачик,
ська
провул. Лікарняний,
буд. 8
Херсонська обл., м. Гола Херсон
Пристань, вул. Чорно
ська
морська (Червоноармій
ська), 69а
Херсонська обл., м. Нова Херсон
Каховка, вул. Першо
ська
травнева, буд. 22а

6510136600 Під гаражі

Приміщення гаражів, в задовільному стані.

195,00

6510136600 Під склади

Підвальне приміщення адмінбудівлі, сире, не опалю
ється, вкрите пліснявою, під час дощів затоплюється,
потребує капітального ремонту.

172,2

6510136600 Під офіси

На першому поверсі 3-х поверхової адмінбудівлі.
Приміщення що пропонуються до оренди знаходять
ся в задовільному стані

185,5

Херсонська обл., м. Нова Херсон
Каховка, вул. Південна,
ська
буд. 6

6510136600 Під гаражі

Приміщення гаража, в задовільному стані.

33,4

(0552) 49-32-71 Нерухоме Приміщення гаражів
майно

(0552) 49-32-71 Нерухоме Адміністративна
майно
будівля
(0552) 49-32-71 Нерухоме Адміністративна
майно
будівля
(0552) 49-32-71 Нерухоме Приміщення гаражів
майно

№ 33 (1313), ч. 3/3
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відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

1

2

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

Міністерство охорони
здоров’я України

17184

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Пенсійний фонд
України
Пенсійний фонд
України
Державна судова ад
міністрація України

22784

Державна судова ад
міністрація України

22784
71224

71224

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

7

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

9

10

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Характеристика
об’єкта оренди5

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

14

38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»
38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»
38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»
38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»
38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»
38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»
38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»
38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»
38481146 ДУ «Херсонський
обласний лабора
торний центр МОЗ
України»
43315529 Головне територі
альне управління
юстиції в Одеській
області
08564663 Державна установа
«Голопристанська
виправна колонія
(№ 7)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
08564713 ДУ «Білозерська
виправна колонія
(№ 105)»
21295057 Головне УПФУ в Хер
сонській області
21295057 Головне УПФУ в Хер
сонській області
26283946 Територіальне
управління ДСА
України в Херсон
ській області

73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3
73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3
73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3
73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3
73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3
73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3
73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3
73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3
73026, Херсонська
обл., м. Херсон,
вул. професора Ува
рова, буд. 3
м. Одеса, вул. Богда
на Хмельницького, 34

(0552) 49-32-71 Нерухоме Адміністративна
майно
будівля

Херсонська обл., смт Ча Херсон
плинка, вул. Грушев
ська
ського (Леніна), 57

6510136600 Під офіси

Частина першого та другого поверху двоповерхової
будівлі в задовільному стані

457,2

(0552) 49-32-71 Нерухоме Адміністративна
майно
будівля

Херсонська обл., м. Ска Херсон
довськ, вул. Сергіївська
ська
(Радянська), 25

6510136600 Під офіси

На другому поверсі 2-х поверхової будівлі, приміщен
ня потребують косметичного ремонту.

139,1

(0552) 49-32-71 Нерухоме Адміністративна
майно
будівля

Херсонська обл., смт Ка Херсон
ланчак, вул. Комарова, 7
ська

6510136600 Під офіси

Приміщення сире, протікає покрівля, без опалення.
Необхідно провести капітальний ремонт системи
опалення та ремонт дверей, вікон, стін та підлоги.

130,3

(0552) 49-32-71 Нерухоме Приміщення гаражів
майно

Херсонська обл.,
Херсон
смт Горностаївка,
ська
вул. Покровська (Лені
на), 155
Херсонська обл., смт Іва Херсон
нівка, вул. Радянська, 17
ська

6510136600 Під складські при
міщення

Одноповерхова будівля, пропонуються до оренди
частина приміщень. Потребуює ремонту.

78,3

6510136600 Під офіси

Пропонується перший етаж одноповерхової будівлі,
потребує капітального ремонту, не опалюється

149,6

Херсонська обл.,
Херсон
смт Нижні Сірогози,
ська
вул. Незалежності (Пе
тровського), 6
(0552) 49-32-71 Нерухоме Господарські споруди Херсонська обл., м. Хер Херсон
майно
(приміщення гаражів) сон, пр-т Ушакова, 54
ська

6510136600 Під офіси

Одноповерхова будівля, пропонуються до оренди
частина приміщень. Знаходиться в задовільному
стані.

48,8

6510136600 Під гаражі

Приміщення гаражів, в задовільному стані.

76,8

(0552) 49-32-71 Нерухоме Адміністративна
майно
будівля

Херсон
ська

6510136600 Під офіси, виробничі Пропонується частина двоповерхової будівлі. Знахо
приміщення
диться в задовільному стані.

109,8

Херсон
ська

6510136600 Під офіси, виробничі Одноповерхова будівля, потребує кометичного ре
приміщення
монту

97,4

(0552) 49 20 72

Нерухоме приміщення
майно

6510136900 службові приміщення стан задовільний

142,4

Херсонська обл., Го
лопристанський р-н,
с. Стара Збур’ївка,
вул. Набережна, 1-Б
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
Херсонська обл.,
Білозерський р-н,
с. Дар’ївка
73005, м. Херсон,
вул. 28 Армії, 6
73005, м. Херсон,
вул. 28 Армії, 6
73003, м. Херсон,
вул. Перекопська, 5

(05539) 39292

Нерухоме Одноповерхова
майно
капітальна будівля
(сторожка)

Херсонська обл., Го
Херсон
лопристанський р-н,
ська
м. Гола Пристань, прову
лок Курортний, 7
м. Херсон, вул. При
Херсон
чальна, 3
ська

6510136600 Для розміщення
складу

Для розміщення складських та господарських при
міщень

54,2

(050) 827-19-97 Нерухоме Господарчий склад
майно
ВІГЗ

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 за призначенням

двоповерхова будівля знаходиться на території скла
ду ВІГЗ

385,9

(050) 827-19-97 Нерухоме Свиноферма
майно

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 за призначенням

Одноповерхова будівля яка знаходиться на території
підсобного господарства

422

(050) 827-19-97 Нерухоме Овочевий склад
майно

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 за призначенням

будівля знаходиться на території складу ВІГЗ

143

(050) 827-19-97 Нерухоме Кормозапарник
майно

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 за призначенням

Одноповерхова будівля яка знаходиться на території
підсобного господарства

140

(050) 827-19-97 Нерухоме Ферма для скота № 1 Херсонська обл., Біло
Херсон
майно
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 Оренда

Одноповерхова будівля яка знаходиться на території
підсобного господарства

161

(050) 827-19-97 Нерухоме Ферма для скота № 2 Херсонська обл., Біло
Херсон
майно
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 Оренда

Одноповерхова будівля яка знаходиться на території
підсобного господарства

462

(050) 827-19-97 Нерухоме Добудова овочевого
майно
сховище з підвалом

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 Оренда

будівля знаходиться на території складу ВІГЗ

143

(050) 827-19-97 Нерухоме Дільниця соцреабі
майно
літації

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 Оренда

Одноповерхова будівля

(050) 827-19-97 Нерухоме Приміщення для
майно
зберігання інвентарю
на п/г
(050) 827-19-97 Нерухоме Приміщення для/
майно
збереження кормів
на п/г
(050) 827-19-97 Нерухоме Підсобне приміщення
майно
складу ВІГЗ

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 Оренда

Одноповерхова будівля яка знаходиться на території
підсобного господарства

72

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 Оренда

Одноповерхова будівля яка знаходиться на території
підсобного господарства

72

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 Оренда

Приміщення знаходиться на територвї складу ВІГЗ

10

(050) 827-19-97 Нерухоме Приміщення для об
майно
слуговуючого персо
налу п/г
(050) 827-19-97 Нерухоме Вольєри для собак
майно

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 Оренда

Приміщення знаходиться на територвї підсобного
господарства

21

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 Оренда

знаходиться на території для підготовки службових
собак

150

(050) 827-19-97 Нерухоме Приміщення гаражу
майно
підсобному госпо
дарстві
(050) 827-19-97 Нерухоме Приміщення для при
майно
готування їжі службо
вих собак
(050) 827-19-97 Нерухоме Приміщення для під
майно
готовки кінологів

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 Оренда

Приміщення знаходиться на територвї підсобного
господарства

24

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 Оренда

знаходиться на території для підготовки службових
собак

20

Херсонська обл., Біло
Херсон
зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 Оренда

знаходиться на території для підготовки службових
собак

16

(050) 827-19-97 Нерухоме Теплиця нова на під Херсонська обл., Біло
Херсон
майно
собному господарстві зерський р-н, с. Дар’ївка
ська

6503810000 Оренда

теплиця знаходиться на територвї підсобного гос
подарства

200,6

35-39-80

частина адміністра
тивної будівлі
частина адміністра
тивної будівлі
Вбудовані нежитлові
приміщення

74200, смт Нововорон
Херсон
цовка, вул. Гагаріна, 14
ська
74000, смт Високопілля, Херсон
вул. Леніна, 19
ська
Херсонська обл., смт Ка Херсон
ланчак, вул. Леніна, 9
ська

6510136300 офісні приміщення

26283946 Територіальне
управління ДСА
України в Херсон
ській області

73003, м. Херсон,
вул. Перекопська, 5

(0552) 32-83-93 Нерухоме Вбудовані нежитлові
майно
приміщення

Херсонська обл., смт Ча Херсон
плинка, вул. Грушев
ська
ського, 30

(0552) 49-32-71 Нерухоме Адміністративна
майно
будівля
(0552) 49-32-71 Нерухоме Адміністративна
майно
будівля

(0552) 49-32-71 Нерухоме Господарчий корпус
майно

Нерухоме
майно
35-39-80
Нерухоме
майно
(0552) 32-83-93 Нерухоме
майно

Херсонська обл.,
смт В. Олександровка,
вул. Свободи (Леніна),
138
Херсонська обл., м. Бе
рислав, вул. Кобзаря
(Кірова), 50

319,9

75,20

6510136300 офісні приміщення

частина будівлі

341,70

6523200000 Пропонується для
надання в оренду
1 приміщення, за
гальною площею 28,
5 кв.м
6525400000 Пропонується для
надання в оренду
1 приміщення, за
гальною площею 59,
11 кв.м

Будівля на два поверхи, газопостачання наявне, а во
допостачання – відсутне, стан ремонту – середній

28,5

Нежитлові приміщення на першому поверху, двопо
верхової будівлі газопостачання, водопостачання та
каналізація – відсутні, стан ремонту – середній

59,11
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відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

4

8

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

9

10

2

26283946 Територіальне
управління ДСА
України в Херсон
ській області

Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

05446893 РОВР у Хмельниць 29000, м. Хмельниць (0382) 79-57-98 Нерухоме Адміністративна бу
кій області
кий, вул. Соборна, 29.
майно
дівля (профмайстер
ня на 8 місць)
05446893 РОВР у Хмельниць 29000, м. Хмельниць (0382) 79-57-98 Нерухоме Гаражний бокс Б на
кій області
кий, вул. Соборна, 29.
майно
4 гаражі

29000, м. Хмельницький,
вул. Я. Мудрого, 11

Хмель
ницька

6524155100 Пропонується для
надання в орен
ду 1 приміщення,
загальною площею
117, 3 кв.м, сарай
25, 5 кв.м, та туалет
2, 0 кв.м
6810100000 для розміщення офіс
них приміщень

29000, м. Хмельницький,
вул. Я. Мудрого, 11.

Хмель
ницька

38094

05446893 РОВР у Хмельниць 29000, м. Хмельниць (0382) 79-57-98 Нерухоме Гараж на 5 авто
кій області
кий, вул. Соборна, 29.
майно
мобілів

29000, м. Хмельницький,
вул. Сіцінського, 26а

38094

Характеристика
об’єкта оренди5

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

13

14

Нежитлові приміщення адмінбудівлі газопостачання,
водопостачання та каналізація – відсутні, електро
постачання тільки до лічильника, стан ремонту – ава
рійний.

117,3

668

6810100000 як гараж для авто
мобілів

Трьохповерхова будівля, наявність газового опален
ня, електропостачання, водовідведення, телефонний
зв’язок.
Одноповерхова неопалювальна будівля. Потребує по
точного ремонту.

Хмель
ницька

6810100000 як гараж для авто
мобілів

Одноповерхова неопалювальна будівля. Потребує по
точного ремонту.

355,9

05446893 РОВР у Хмельниць 29000, м. Хмельниць (0382) 79-57-98 Нерухоме Ремонтна майстерня 29000, м. Хмельницький,
кій області
кий, вул. Соборна, 29.
майно
вул. Сіцінського, 49

Хмель
ницька

6810100000 розміщення майстер Одноповерхова неопалювальна будівля. Потребує по
ні по ремонту техніки точного ремонту.

569,5

38094

05446893 РОВР у Хмельниць 29000, м. Хмельниць (0382) 79-57-98 Нерухоме Адміністративна
кій області
кий, вул. Соборна, 29.
майно
будівля

Хмель
ницька

6810400000 для розміщення офіс Двохповерхова будівля, наявність опалення, електро
них приміщень
постачання, телефонний зв’язок.

141,1

38094

05446893 РОВР у Хмельниць
кій області

Хмель
ницька

6810400000 розміщення майстер Одноповерхова неопалювальна будівля. Потребує
ні по ремонту техніки капітального ремонту.

174,53

38094

04544085 РОВР у Хмельниць
кій області

Хмель
ницька

6822185100 як гараж для авто
мобілів

Одноповерхова неопалювальна будівля. Потребує по
точного ремонту.

290,4

38094

04544085 РОВР у Хмельниць
кій області

Хмель
ницька

6822185100 розміщення офісів

Одноповерхова неопалювальна будівля. Потребує по
точного ремонту.

195,5

38094

04544085 РОВР у Хмельниць
кій області

Хмель
ницька

6810600000 розміщення офісу

Одноповерхова неопалювальна будівля. Потребує по
точного ремонту.

187

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

04544085 РОВР у Хмельниць
кій області

Хмель
ницька

6810600000 розміщення автопар Площадка із з/бетонних плит
ку для стоянки авто
транспорту

335,6

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

04544085 РОВР у Хмельниць
кій області

Хмель
ницька

6810700000 розміщення офісу

448,4

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

04544085 РОВР у Хмельниць
кій області

Хмель
ницька

534,7

Державна казначей
ська служба України

28774

Державна казначей
ська служба України

28774

Хмельницька обл.,
(038 51) 3-18-23 Нерухоме Частина приміщення Хмельницька обл.,
Хмель
м. Городок, вул. Гру
майно
на 1 поверсі
м. Городок, вул. Грушев ницька
шевського, 49
ського, 49

6822110100 Як офісне примі
щення

Службові кабінети на 1 поверсі адмінбудинку, в за
довільному стані

60,5

Державна казначей
ська служба України

28774

Хмельницька обл.,
(038 58) 3-46-14 Нерухоме Частина приміщення Хмельницька обл.,
м. Дунаївці, вул. Шев
майно
на 1 та 3 поверхах
м. Дунаївці, вул. Шев
ченка, 83а
ченка 83а

Хмель
ницька

6822110100 Як офісне примі
щення

Службовий кабінет на 1 поверсі адмінбудинку, в за
довільному стані – 35,4 кв.м.; службовий кабінет
на 3 поверсі адмінбудинку, в задовільному стані –
113,2 кв.м.

148,6

Державна казначей
ська служба України

28774

Хмельницька обл.,
(038 52) 4-07-90 Нерухоме Частина приміщення Хмельницька обл., м. Із
м. Ізяслав, вул. Мико
майно
на 2 поверсі
яслав, вул. Миколи Ми
ли Микитюка, 16-а
китюка, 16-а

Хмель
ницька

6822110100 Як офісне примі
щення

Службовий кабінет на 2 поверсі адмінбудинку, в за
довільному стані

23,5

Державна казначей
ська служба України

28774

Хмельницька обл.,
смт Н. Ушиця,
вул. Українська, 28

Хмель
ницька

6823355100 Як офісне примі
щення

Частина приміщення на 2 поверсі в задовільному ста
ні, може бути використане як офісне приміщення

134,5

Державна казначей
ська служба України

28774

Хмельницька обл.,
м. Полонне, вул. Лесі
Українки, 101

Хмель
ницька

6823610100 Може використо
вуватись як гараж
або складське при
міщення

Цегляне приміщення, зовнішні стіни облицьовані
плиткою, внутрішні стіни оштукатурені, наявне елек
тропостачання, знаходиться в задовільному стані

76,7

Державна казначей
ська служба України

28774

Хмельницька обл.,
(038 43) 3-27-70 Нерухоме Адмінбудівля частина Хмельницька обл.,
м. Полонне, вул. Лесі
майно
2 поверху
м. Полонне, вул. Лесі
Українки, 101
Українки, 101

Хмель
ницька

6823610100 Для офісного при
міщення

В належному стані, не потребує ремонту. В наявності
є: теплопостачання, електроенергія.

109,9

Державна казначей
ська служба України

28774

Хмельницька обл.,
смт Чемерівці,
вул. Ярослава Му
дрого, 1

(038 59) 9-28-07 Нерухоме Гараж
майно

Хмельницька обл.,
Чемеровецький р-н,
смт Чемерівці,
вул. Ярослава Мудро
го, 1

Хмель
ницька

6825255100 Гараж, складське
приміщення

Цегляна будівля, опалення, водопостачання відсутнє

52,4

Державна казначей
ська служба України

28774

Хмельницька обл.,
Чемеровецький р-н,
смт Чемерівці,
вул. Ярослава Му
дрого, 2

(03859) 9-28-07 Нерухоме трансформаторна
майно
підстанція

Хмельницька обл.,
Чемеровецький р-н,
смт Чемерівці,
вул. Ярослава Мудро
го, 2

Хмель
ницька

6825255100 трансформаторна
підстанція

Цегляне приміщення, внутрішні стіни оштукатурені,
підлога бетонна. Приміщення потребує ремонту. ТП
відключено від мереж та виведено з експлуатації.
Устаткування в робочому стані, але є деякі пошко
дження.

29,8

Державна казначей
ська служба України

28774

Хмельницька обл.,
смт Ярмолинці,
вул. Шевченка, 6

(03853) 2-19-93 Нерухоме гараж
майно

Хмельницька обл.,
смт Ярмолинці,
вул. Шевченка, 6

Хмель
ницька

6825855100 гараж для автомобіля Цегляне приміщення в задовільному стані. Необхід
ний косметичний ремонт

51,3

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

37614376 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Віньковецькому
районі Хмельницької
області
37804204 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Городоцькому ра
йоні Хмельницької
області
37993631 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Дунаєвецькому ра
йоні Хмельницької
області
37327772 Управління Держав
ної казначейської
служби України в Із
яславському районі
37347762 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Новоушицькому
районі Хмельницької
області
37993254 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Полонському районі
Хмельницької об
ласті
37993254 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Полонському районі
Хмельницької об
ласті
37330146 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Чемеровецькому
районі Хмельницької
області
37330146 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Чемеровецькому
районі Хмельницької
області
37852525 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Ярмолинецькому
районі Хмельницької
області
00993343 ДП «Ярмолинець
ке ЛГ»

6810700000 розміщення майстер Двоповерхова будівля, не опалюється, потребує по
ні по ремонту техніки, точного ремонту
здійснення виробни
чої діяльності
6820655100 гараж для автомобілів Цегляне приміщення, наявне електропостачання,
знаходиться в задовільному стані

Хмель
ницька

6825855100 Вирощування свиней Стіни — цегла, клітки — металеві, підлога — бетон

280

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

Хмель
ницька

6825855100 Заклад громадського Стіни — цегла, підвал
харчування

27 липня 2020 року

7

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

71224

73003, м. Херсон,
вул. Перекопська, 5

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

1

00993343 ДП «Ярмолинець
ке ЛГ»

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

Державна судова ад
міністрація України

38094

3

Адреса
балансоутримувача

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

(0552) 32-83-93 Нерухоме Вбудовані нежитлові
майно
приміщення

Херсонська обл., смт Но Херсон
воворонцовка, вул. Во
ська
ронцова, 16

м. Кам’янецьПодільський, вул. За
водська, 2
29000, м. Хмельниць (0382) 79-57-98 Нерухоме Майстерня
м. Кам’янецький, вул. Соборна, 29.
майно
Подільський, вул. За
водська, 2
29000, м. Хмельниць (03840) 5-12-68 Нерухоме Гараж для автомобілів Хмельницька обл., Ізяс
кий, вул. Соборна, 29.
майно
лавський р-н, с. Плужне,
вул. Базарна, 29
29000, м. Хмельниць (03840) 5-12-68 Нерухоме Службове примі
Хмельницька обл., Ізяс
кий, вул. Соборна, 29.
майно
щення
лавський р-н, с. Плужне,
вул. Базарна, 29
29000, м. Хмельниць (03840) 5-12-68 Нерухоме Адмінбудинок
Хмельницька обл.,
кий, вул. Соборна, 29.
майно
Славутський р-н, м. Сла
вута, вул. Привокзаль
на, 69А
29000, м. Хмельниць (03840) 5-12-68 Нерухоме Стоянка для авто
Хмельницька обл.,
кий, вул. Соборна, 29.
майно
мобілів
Славутський р-н, м. Сла
вута, вул. Привокзаль
на, 69А
29000, м. Хмельниць (03840) 5-12-68 Нерухоме Адмінбудинок
Хмельницька обл.,
кий, вул. Соборна, 29.
майно
м. Шепетівка,
вул. Новоград-Волинське
шосе, 30
29000, м. Хмельниць (03840) 5-12-68 Нерухоме Будівля автогара
Хмельницька обл.,
кий, вул. Соборна, 29.
майно
жа «Б»
м. Шепетівка,
вул. Новоград-Волинське
шосе, 30
Хмельницька обл.,
(03846) 2-12-17 Нерухоме гараж
Хмельницька обл., Вінь
Віньковецький р-н,
майно
ковецький р-н, смт Вінь
смт Віньківці,
ківці, вул. Котляревсько
вул. Котляревсько
го, 29
го, 29

(038 47) 2-23-70 Нерухоме Частина приміщення Хмельницька обл.,
майно
на 2 поверсі
смт Н. Ушиця, вул. Укра
їнська, 28

Хмельницька обл.,
(038 43) 3-27-69 Нерухоме Гараж
м. Полонне, вул. Лесі
майно
Українки, 101

32100, Хмельницька 2-12-74
обл., смт Ярмолинці,
вул. Шевченка, 2
32100, Хмельницька 2-12-74
обл., смт Ярмолинці,
вул. Шевченка, 2

Нерухоме Відгодівельник
майно

Хмельницька обл., Вінь
ковецький рн, с. Зіньків,
Віньковецьке лісництво
кв. 47
Нерухоме Столова Зіньківсько Хмельницька обл., Вінь
майно
го ЛПК
ковецький р-н, с. Зіньків,
вул. Лук»янівськалісова, 5

Хмель
ницька

Двоповерхова будівля, перший поверх якої не опалю
ється, потребує поточного ремонту

№ 33 (1313), ч. 3/3

87,3

97,9

432,1

13

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

1

Код
органу
управ
ління

2

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

5

6

6825855100 Вирощування ВРХ

Хмель
ницька

6825855100 Переробка деревини Стіна- цегла

409,9

4-18-12; 4-21-07 Нерухоме Цех переробки де
майно
ревини

Хмель
ницька

6822110100 Використання за при Введено в експлуатацію в 1977 р. Потребує кап.
значенням
ремонту.

614,1

4-18-12; 4-21-07 Нерухоме Свинарник
майно

с. Комини Ізяславсько
го р-ну

Хмель
ницька

6822110100 Використання за при Введено в експлуатацію в грудні 1988 р. В задовіль
значенням
ному стані.

914,8

4-18-12; 4-21-07 Нерухоме Навіс
майно

с. Покощівка Ізяслав
ського р-ну

Хмель
ницька

6822110100 Використання за при Введено в експлуатацію в 1999 р. В задовідьному
значенням
стані.

590

Хмель
ницька

6822110100 Використання за при Введено в експлуатацію в 1979 р. Потребує косме
значенням
тичного ремонту.

123

Хмель
ницька

6810700000 Склад

Будівля з підвалом, потребує поточного ремонту

951,7

00993343 ДП «Ярмолинець
ке ЛГ»

Державне агентство
лісових ресурсів
України
Державне агентство
лісових ресурсів
України
Державне агентство
лісових ресурсів
України
Державне агентство
лісових ресурсів
України
Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

Державне агентство
лісових ресурсів
України
Державне агентство
лісових ресурсів
України
Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993308 ДП «Ізяславське ЛГ» 30300, Хмельниць
ка обл., м. Ізяслав,
вул. Михельська, 32
00993308 ДП «Ізяславське ЛГ» 30300, Хмельниць
ка обл., м. Ізяслав,
вул. Михельська, 32
00993308 ДП «Ізяславське ЛГ» 30300, Хмельниць
ка обл., м. Ізяслав,
вул. Михельська, 32
00993308 ДП «Ізяславське ЛГ» 30300, Хмельниць
ка обл., м. Ізяслав,
вул. Михельська, 32
993320 ДП «Шепетівське
30400 Хмельницька
ЛГ»
обл., м. Шепетівка,
вул. Героїв Небесної
Сотні, 133
993320 ДП «Шепетівське
30400 Хмельницька
ЛГ»
обл., м. Шепетівка,
вул. Героїв Небесної
Сотні, 133
993320 ДП «Шепетівське
30400 Хмельницька
ЛГ»
обл., м. Шепетівка,
вул. Героїв Небесної
Сотні, 133
993320 ДП «Шепетівське
30400 Хмельницька
ЛГ»
обл., м. Шепетівка,
вул. Героїв Небесної
Сотні, 133
993320 ДП «Шепетівське
30400 Хмельницька
ЛГ»
обл., м. Шепетівка,
вул. Героїв Небесної
Сотні, 133
993320 ДП «Шепетівське
30400 Хмельницька
ЛГ»
обл., м. Шепетівка,
вул. Героїв Небесної
Сотні, 133
993320 ДП «Шепетівське
30400 Хмельницька
ЛГ»
обл., м. Шепетівка,
вул. Героїв Небесної
Сотні, 133
00993314 ДП «Славутське ЛГ» Хмельницька обл.,
м. Славута, вул. Ку
зовкова, 1
00993314 ДП «Славутське ЛГ» Хмельницька обл.,
м. Славута, вул. Ку
зовкова, 1
00993314 ДП «Славутське ЛГ» Хмельницька обл.,
м. Славута, вул. Ку
зовкова, 1

Державне агентство
лісових ресурсів
України
Державне агентство
лісових ресурсів
України
Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

(03842) 7-03-92 Нерухоме
майно

Державне космічне
агентство України

30524

Державне космічне
агентство України

30524

Державне космічне
агентство України

30524

Державне космічне
агентство України

30524

Державне космічне
агентство України

30524

00993314 ДП «Славутське ЛГ» Хмельницька обл.,
м. Славута, вул. Ку
зовкова, 1
00993314 ДП «Славутське ЛГ» Хмельницька обл.,
м. Славута, вул. Ку
зовкова, 1
00993337 ДП «Старокостянти 31100, Хмельницька
нівське ЛГ»
обл., м. Старокостян
тинів, вул. Кріпосний
Вал 25
26038098 ЦПОСІ та КНП
01010, м. Київ,
вул. Московська 8,
НЦУВКЗ, Центр при
йому і обробки спеці
альної інформації та
контролю навігаційного
поля 32444, Хмель
ницька обл., Дунає
вецький рн, с. Залісці
26038098 ЦПОСІ та КНП
01010, м. Київ,
вул. Московська 8,
НЦУВКЗ, Центр при
йому і обробки спеці
альної інформації та
контролю навігаційного
поля 32444, Хмель
ницька обл., Дунає
вецький рн, с. Залісці
26038098 ЦПОСІ та КНП
01010, м. Київ,
вул. Московська, 8,
НЦУВКЗ, Центр при
йому і обробки спеці
альної інформації та
контролю навігаційного
поля 32444, Хмель
ницька обл., Дунає
вецький рн, с. Залісці
26038098 ЦПОСІ та КНП
01010, м. Київ,
вул. Московська, 8,
НЦУВКЗ, Центр при
йому і обробки спеці
альної інформації та
контролю навігаційного
поля 32444, Хмель
ницька обл., Дунає
вецький рн, с. Залісці
26038098 ЦПОСІ та КНП
01010, м. Київ,
вул. Московська 8,
НЦУВКЗ, Центр прийо
му і обробки спеціаль
ної інформації та контр
олю навігаційного поля
32444, Хмельницька
обл., Дунаєвецький рн,
с. Залісці

37064

37064
37064

37064
37064

Нерухоме Сарай
майно
Нерухоме Цех переробки де
майно
ревини

4-18-12; 4-21-07 Нерухоме Приміщення магазину 30300, Хмельниць
майно
ка обл., м. Ізяслав,
вул. Михельська, 32
038-40-4-17-50; Нерухоме Ангар
30400 Хмельницька обл.
038-40-4-17-47 майно
м. Шепетівка, вул. Героїв
Небесної Сотні, 130

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

10

37064

37064

Характеристика
об’єкта оренди5

Хмель
ницька

00993343 ДП «Ярмолинець
ке ЛГ»

37064

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

9

37064

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Хмельницька обл., Че
меровецький р-н, с. За
вадівка, 60
Віньковець
кий р-н, с. Зіньків,
вул. Лук»янівськалісова, 5
с. Стороничі Ізяслав
ського р-ну

32100, Хмельницька 2-12-74
обл., смт Ярмолинці,
вул. Шевченка, 2
32100, Хмельницька 2-12-74
обл., смт Ярмолинці,
вул. Шевченка, 2

7

Державне агентство
лісових ресурсів
України
Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12
Стіни — цегла

14
236,43

038-40-4-17-50; Нерухоме Склад -гараж
038-40-4-17-48 майно

30400 Хмельницька обл. Хмель
м. Шепетівка, вул. Героїв ницька
Небесної Сотні, 130

6810700000 Склад гараж

Наявне електропостачання, будівля з підвалами, по
требує поточного ремонту

605,5

038-40-4-17-50; Нерухоме Стружковий цех
038-40-4-17-49 майно

30400 Хмельницька обл.
м. Шепетівка, вул. Ново
град -Волинське шосе, 6

Хмель
ницька

6810700000 Склад

Наявне електропостачання, одноповерхове примі
щення, потребує поточного ремонту

257,3

038-40-4-17-50; Нерухоме Хвойнно-вітамінний
038-40-4-17-50 майно
цех

30400 Хмельницька обл.
м. Шепетівка, вул. Ново
град -Волинське шосе, 6

Хмель
ницька

6810700000 Склад

Наявне електропостачання, одноповерхове примі
щення, потребує поточного ремонту

171,9

038-40-4-17-50; Нерухоме Корівник
038-40-4-17-51 майно

Хмельницька обл. Шепе Хмель
тівський р-н, с. Хмелівка, ницька
вул. В. Котика, 2

6810700000 Корівник

Одноповерхове приміщення, потребує поточного
ремонту

798,4

038-40-4-17-50; Нерухоме Конюшня
038-40-4-17-52 майно

Хмельницька обл. Шепе Хмель
тівський р-н, с. Хмелівка, ницька
вул. В. Котика, 2

6810700000 Конюшня, склад

Одноповерхове приміщення, потребує поточного
ремонту

357,2

038-40-4-17-50; Нерухоме Контора з вбудова
038-40-4-17-53 майно
ним магазином

Хмельницька обл. м.
Шепетівка, вул. Героїв
Небесної Сотні, 133

Хмель
ницька

6810700000 Магазин, офісні при Двоповерхове приміщення, потребує поточного
міщення
ремонту

392,4

(03842) 7-03-90 Нерухоме Будівля старої кон
майно
тори

Хмель
ницька

6810600000 здати в оренду

Одноповерхова будівля, потребуэ поточного ремонту

367,00

(03842) 7-03-90 Нерухоме
майно

Хмель
ницька

6823982501 Здати в оренду

121,30

Хмель
ницька

6810600000 Здати в оренду

Одноповерхова будівля з підвалом, оздоблена елек
трикою, підлога бетон, стіни – цегла, покрівля –
шифер.
Одноповерхова будівля, оздоблена електрикою, під
лога цементована, стіни – цегла, покрівля – бетон.

Хмель
ницька

6810600000 Здати в оренду

Одноповерхова будівля, оздоблена електрикою, під
лога цементована, стіни – цегла, покрівля – бетон.

70,00

Хмель
ницька

6810600000 Здати в оренду

Одноповерхова будівля, підлога цементована, стіни – 511,10
блоки, покрівля – шифер.

(03842) 7-03-91 Нерухоме
майно

(03842) 7-03-93 Нерухоме
майно

Хмельницька обл.,
м. Славута, вул. Кузов
кова, 1
Склад продукції по Хмельницька обл., с. Жу
бічного користування ків, Жуківське лісництво,
кв. 12
Ремонтно-механічна 30000, Хмельницька
майстерня
обл., м. Славута, вул. Ку
зовкова 1, Славутське
лісництво кв. 38
Механічна майстерня 30000, м. Славута,
вул. Кузовкова, 1, Сла
вутське лісництво кв. 38
Конюшня
30000, м. Славута, Го
лицьке лісництво, кв. 34

150,00

(03854) 32464

Нерухоме Цех переробки де
майно
ревини

Хмельницька обл., Ше
петівський р-н, смт Гри
ців, вул. Лісна 20а

Хмель
ницька

6825555300 Можлива передача
в оренду

Двохповерхова будівля з підвалом, технічний стан
придатний для використання

619,4

(3858)

Нерухоме Споруда 2/1
майно

32444, Хмельницька
обл., Дунаєвецький р-н,
с. Залісці

Хмель
ницька

6821882701 під склад для збе
рігання овочів або
фруктів

Обваловане грунтом залізобетонне сховище, од
ноповерхове, немає опалення, водопроводу та
водовідведення. Система освітлення потребує
відновлення. Підлога – бетон, ворота-металеві роз
міром 3,50м х 3,70, будівельний обєм – 3792 м.куб,
розмір 12х56 п/ м

582,8

(3858)

Нерухоме Споруда 2/2
майно

32444, Хмельницька
обл., Дунаєвецький р-н,
с. Залісці

Хмель
ницька

6821882701 під склад для збе
рігання овочів або
фруктів

Обваловане грунтом залізобетонне сховище, од
ноповерхове, немає опалення, водопроводу та
водовідведення. Система освітлення потребує
відновлення. Підлога – бетон, ворота-металеві роз
міром 3,50м х 3,70, будівельний обєм – 3792 м.куб,
розмір 12х56 п/ м

596,9

(3858)

Нерухоме Споруда 2/3
майно

32444, Хмельницька
обл., Дунаєвецький р-н,
с. Залісці

Хмель
ницька

6821882701 під склад для збе
рігання овочів або
фруктів

Обваловане грунтом залізобетонне сховище, од
ноповерхове, немає опалення, водопроводу та
водовідведення. Система освітлення потребує
відновлення. Підлога – бетон, ворота-металеві роз
міром 3,50м х 3,70, будівельний обєм – 3792 м.куб,
розмір 12х56 п/ м

592,8

(3858)

Нерухоме Споруда № 127/62
майно
Холодильник

32444, Хмельницька
обл., Дунаєвецький р-н,
с. Залісці

Хмель
ницька

6821882701 під склад для збері
гання майна

Одноповерхова споруда, немає опалення, водопро
воду та водовідведення. Система освітлення потре
бує відновлення.Підлога – бетон, ворота-металеві,
будівельний об’єм – 210 м.куб., розмір 10,32х6,55

51,9

(3858)

Нерухоме Споруда № 127/63
майно
Склад під сіль

32444, Хмельницька
обл., Дунаєвецький р-н,
с. Залісці

Хмель
ницька

6821882701 під склад для збері
гання майна

Одноповерхова споруда, немає опалення, водо
проводу та водовідведення. Система освітлення по
требує відновлення.Підлога – бетон, двері-деревяні,
будівельний об’єм – 215 м.куб., розмір 9,65х6,34

42,2
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відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

7

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

9

10

Характеристика
об’єкта оренди5

1

2
21210

00711480 Городоцька районна Хмельницька обл.,
(03851) 31380
державна лікарня
м. Городок, вул. Чай
ветеринарної ме
ковського, 2
дицини

Нерухоме Будівля лабораторії
майно

Хмельницька обл., м. Го Хмель
родок, вул. Грушевсько ницька
го, б. 2

6821210000 пропонується для
здачі в оренду

стіни – цегла, покрівля – шифер, підлога – цемент,
електрика – так, газ – так…

416,5

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

00711764 Новоушицька район Хмельницька обл.,
(0382) 22614
на державна лікарня смт Нова Ушиця,
ветеринарної ме
вул. Ветеринарна, 16
дицини

Нерухоме Приміщення вет
майно
лікарні

Нова Ушиця, вул. Вете
ринарна16

Хмель
ницька

6823300000 пропонується для
здачі в оренду

стіни – камінь, покрівля – шифер, підлога – дерево,
електрика – так, газ – так.

229,9

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

38201664 18 ДПРЧ ГУ ДСНС
України у Хмель
ницькій області

Хмельницька
обл., м. Славута,
вул. Миру, 15

(03842) 54100,
70904

Нерухоме Пожежне депо
майно

Хмельницька обл., Сла
вутський р-н, с. Берез
дів, вул. Шевченка, 180

Хмель
ницька

6823980601 Для функціону-вання Приміщення пожежного депо, будівля цегляна, одно
місцевої пожежної
поверхова, опалення пічне, в наявності є електро
охорони
постачання, телефонний зв’язок, об’єкт у технічносправному стані, проведено поточний ремонт

261,4

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

38178269 12 ДПРЧ ГУ ДСНС
Українии у Хмель
ницькій області

32400, Хмельниць
ка обл., Дунаєвець
кий р-н, м. Дунаївці,
вул. Фрунзе, 43

(03858) 33848,
31105

Нерухоме Пожежне депо
майно

Хмельницька обл., Ду
наєвецький р-н, ст.
Дунаївці, вул. Першо
травнева, 1

Хмель
ницька

6821855300 Для функціону-вання Приміщення пожежного депо, будівля цегляна, одно
місцевої пожежної
поверхова, опалення газове, в наявності є електро
охорони
постачання, об’єкт в технічно- справному стані, про
ведено поточний ремонт

341,7

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

3818880 11 ДПРЧ ГУ ДСНС
України у Хмель
ницькій області

32200, Хмельниць
(03856) 23001,
ка обл., Деражнян
21461
ський р-н, м. Дераж
ня, вул. Інтернаціо
нальна, 16

Нерухоме Пожежне депо
майно

Хмельницька обл.,
Деражнянський р-н,
смт Лозове, вул. Радян
ська, 17

Хмель
ницька

6821555700 Для функціонування
місцевої пожежної
охорони

Приміщення пожежного депо, будівля цегляна, одно
поверхова, опалення пічне в наявності є електро
постачання, телефонний зв’язок, об’єкт в технічносправному стані, в 2008 році проведено капітальний
ремонт

280,4

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

37625236 24 ДПРП ГУ ДСНС
України у Хмель
ницькій області

30200, Хмель
ницька обл., Бі
логірський р-н,
смт Білогір’я,
вул. Шевченка, 115

(03841) 21191,
21171

Нерухоме Пожежне депо
майно

Хмельницька обл., Біло Хмель
гірський р-н, смт Ямпіль, ницька
вул. Центральна, 1

6820355600 Для функціону-вання Приміщення пожежного депо, будівля цегляна, одно
місцевої пожежної
поверхова, опалення пічне в наявності є електро
охорони
постачання, телефонний зв’язок, об’єкт в технічносправному стані, проведено поточний ремонт

270,5

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

37896426 36 ДПРЧ ГУ ДСНС
України у Хмель
ницькій області

30600, Хмельниць
ка обл., Теофіпоь
ський р-н, смт Тео
фіполь, вул. Завод
ська, 3

(03844) 31045,
31792

Нерухоме Пожежне депо
майно

Хмельницька обл., Те
офіпольський р-н, смт
Базалія, вул. Першо
травнева, 6

Хмель
ницька

6824755300 Для функціонування
місцевої пожежної
охорони

Приміщення пожежного депо, будівля цегляна, одно
поверхова, опалення газове, в наявності є електро
постачання, водовідведення, телефонний зв’язок,
об’єкт в технічно- справному стані, проведено по
точний ремонт. Господарське приміщення (гараж),
санвузол

216,4

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

38087470 4 ДПРЗ ГУ ДСНС
України у Хмель
ницькій області

Хмельницька обл.,
(03851) 42201
м. Городок, вул. Шев
ченка, 33

Нерухоме Пожежне депо, госпо Хмельницька обл., Горо
майно
дарське приміщення- доцький р-н, смт Сата
гараж, навчальна
нів, вул. І. Мазепи, 2
вежа

Хмель
ницька

6821255500 Для функціону-вання Приміщення пожежного депо, будівля гліно-цегляна,
місцевої пожежної
одноповерхова, опалення комбіноване(газ, тверде
охорони
паливо), в наявності є електропостачання,водопостач
ання, телефонний зв’язок, об’єкт в технічно справно
му стані. Господарське приміщення-гараж, навчальна

252,39

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

21313677 ДП НАЕК «Енергоа
том» ВП «Хмель
ницька АЕС»

Хмельницька
обл., м. Нетішин,
вул. Енергетиків, 28

(03842) 3-33-50 Нерухоме Будівельно-монтажне Хмельницька обл.,
майно
містечко Пром-3
м. Нетішин, вул. Енерге
(інв.№ 40/62;
тиків, 28
реєстраційний
№ 34788526)

Хмель
ницька

6810500000 Передача в оренду
для розміщення ви
робничих приміщень
(складів)

Одноповерхова цегляна будівля адміністративнопобутового призначення, цегляна будівля складу.
В наявності немає опалення, електропостачання,
водовідведення, телефонного зв’язку. Потребує капі
тального ремонту

139,7

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

21313677 ДП НАЕК «Енергоа
том» ВП «Хмель
ницька АЕС»

Хмельницька
(03842) 3-33-50 Нерухоме Дільнич
обл., м. Нетішин,
майно
не г-во Пром-5
вул. Енергетиків, 28/1
(інв.№ 152/62;
реєстраційний
№ 34788392)

Хмель
ницька

6810500000 Передача в оренду
для розміщення ви
робничих приміщень
(складів)

Одноповерхова цегляна будівля контори, цегляна
будівля побутових приміщень, будівля складу. В на
явності немає опалення, електропостачання, водовід
ведення, телефонного зв’язку. Потребує капітального
ремонту (аварійний стан)

529,8

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

21313677 ДП НАЕК «Енергоа
том» ВП «Хмель
ницька АЕС»

Хмельницька обл.,
м. Нетішин, буддвір

Хмель
ницька

6810500000 Передача в оренду
для розміщення ви
робничіх приміщень
(складів)

Двоповерхова будівля із збірних керамзитобетонних
панелей по металевому каркасу. В наявності немає
опалення, електропостачання, водовідведення, те
лефонного зв’язку. Потребує капітального ремонту
(аварійний стан)

2263,0

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Будівля
вардійська, 28-А
майно

Хмельницька обл.,
м. Шепетівка, вул. Ше
шукова 18

Хмель
ницька

6810600000 офіс, торговий центр потребує ремонту
склад

251,90

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Будівля контори
вардійська, 28-А
майно

Хмельницька обл.,
Хмель
м. Шепетівка, вул. Героїв ницька
Небесної Сотні, 78

6810600000 офіс, торговий центр потребує ремонту
склад

539,50

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Будівля магазину
вардійська, 28-А
майно

Хмельницька обл.,
м. Славута Ярослава
Мудрого 49

Хмель
ницька

6810600000 офіс, торговий центр потребує ремонту
склад

82,0

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Будівля ательє
вардійська, 28-А
майно

Хмельницька обл.,
м. Славута, вул. Садо
ва, 10

Хмель
ницька

6810600000 офіс, торговий центр потребує ремонту
склад

385,1

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Будівля магазину
вардійська, 28-А
майно

м. Хмельницький вул. І.
Франка, 55

Хмель
ницька

6810600000 офіс, склад, магазин потребує ремонту

894,8

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Будівля Склад № 2
вардійська, 28-А
майно

м. Хмельницький вул. Ю. Хмель
Сіцінського, 11
ницька

6810600000 склад

потребує ремонту

166,6

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Будівля кафе № 3
вардійська, 28-А
майно

Хмельницька обл., м. Із
яслав, вул. Вокзаль
на, 11Є

Хмель
ницька

6810600000 Ідальня, магазин

потребує ремонту

703,5

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Будівля Склад № 1
вардійська, 28-А
майно

м. Хмельницький,
вул. Ю. Сіцінського, 11

Хмель
ницька

6810600000 склад

потребує ремонту

117,7

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Будівлля кафе «Вог
вардійська, 28-А
майно
ник»

м. Кам»янецьПодільський, вул. Л.
Українки, 36

Хмель
ницька

6810600000 магазин

потребує ремонту

261,6

Міністерство оборони
України

14084

33629043 Консорціум «вій
ськово-будівельна
індустрія»

м. Київ, пр-т Пові
трофлотський, 6

(044) 390 10 30

Нерухоме приміщення ПТО
майно

м. Хмельницький,
вул. Чорновола, 161/1

Хмель
ницька

6810100000 СТО, зберігання ТМЦ придатне до використання

535,0

Міністерство оборони
України

14084

33629043 Консорціум «вій
ськово-будівельна
індустрія»

м. Київ, пр-т Пові
трофлотський, 6

(044) 390 10 30

Нерухоме приміщення цеху по м. Хмельницький,
майно
точного ремонту на вул. Чорновола, 161/2
27 машин

Хмель
ницька

6810100000 СТО, зберігання ТМЦ придатне до використання

1054,0

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Навчальний кор
майно
пус№ 1

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
призначення будів промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ліДНЗ «Волочись
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

938,4

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Їдальня
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
призначення будів промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ліДНЗ «Волочись
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

385,6

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Сарай
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
призначення будів промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ліДНЗ «Волочись
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

162,2

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Склад
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
призначення будів промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ліДНЗ «Волочись
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

305,2

Хмельницька обл.,
м. Нетішин, вул. Енерге
тиків, 28/1

(03842) 3-33-50 Нерухоме Їдальня на 500
Хмельницька обл.,
майно
місць (інв.№ 84/62; м. Нетішин, буддвір
реєстраційний № від
сутній)

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

27 липня 2020 року

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

№ 33 (1313), ч. 3/3

14

15

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

7

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

9

10

1

2

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Гараж
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Корівник-склад
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Гуртожиток№ 1
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Гуртожиток № 2
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Сарай на 2 відділення Хмельницька обл., Воло Хмель
майно
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Кладова ідальні
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Котельня
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Насосна
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Навчальний корпус
майно
№2

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Корівник № 1
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Склад- навіс
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Корівник № 2
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533946 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Теплиця
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533947 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Пилорама
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533948 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Сарай-вагова
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533949 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Навіс для техніки
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533950 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Гаражі- навіси
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533951 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Підвал під дизельне
майно
паливо

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533953 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Пожежний резервуар Хмельницька обл., Воло Хмель
майно
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Характеристика
об’єкта оренди5

6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

13

14

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

473,6

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

505,9

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

856,5

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
1 067,00
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

44,3

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

27

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

109,5

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

14,6

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
2 801,80
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

764,1

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

409,2

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
1 807,50
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

924,2

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

197,9

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

60,5

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
1 128,70
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

550,5

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

16,6

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.

24
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9
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Характеристика
об’єкта оренди5

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

13

14

1

2

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533956 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Жомова яма
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
1 178,00
призначення будів промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ліДНЗ «Волочись
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533957 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Зернова площадка
майно
з покриттям

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
призначення будів промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ліДНЗ «Волочись
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533958 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Зернова площадка
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
2 971,80
призначення будів промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ліДНЗ «Волочись
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533960 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Силосна траншея
майно

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
призначення будів промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ліДНЗ «Волочись
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

Міністерство освіти і
науки України

11084

36533961 ДНЗ «Волочись
Хмельницька обл.,
кий промисловом. Волочиськ,
аграрний професій вул. Запорізька, 9
ний ліцей»

384535998

Нерухоме Спортивний май
майно
данчик

Хмельницька обл., Воло Хмель
чиський р-н, с. Дзеленці, ницька
вул. Московська, 38

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДНЗ «Волочиський
1 250,00
призначення будів промислово-аграрний професійний ліцей», розташо
ліДНЗ «Волочись
ваний в с.Дзеленці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Гуртожиток № 4
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
призначення будів ський професійний аграрний ліцей», розташований в
ліДНЗ «Волочись
с.Кутківці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

911

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Гуртожиток № 2
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
призначення будів ський професійний аграрний ліцей», розташований в
ліДНЗ «Волочись
с.Кутківці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

219,5

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Гуртожиток № 3
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
призначення будів ський професійний аграрний ліцей», розташований в
ліДНЗ «Волочись
с.Кутківці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

442,2

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Гуртожиток № 1
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
1 032,30
призначення будів ський професійний аграрний ліцей», розташований в
ліДНЗ «Волочись
с.Кутківці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Навчальний корпус
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
2 144,50
призначення будів ський професійний аграрний ліцей», розташований в
ліДНЗ «Волочись
с.Кутківці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Лабораторія по трак Хмельницька обл., Чеме Хмель
Городоцький р-н, cел.
майно
торах
ровецький р-н, c. Кутків ницька
Лісоводи, вул. Суге
ці, вул. Суворова, 9
рова, 3

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
призначення будів ський професійний аграрний ліцей», розташований в
ліДНЗ «Волочись
с.Кутківці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

409

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Слюсарна майстерня Хмельницька обл., Чеме Хмель
Городоцький р-н, cел.
майно
ровецький р-н, c. Кутків ницька
Лісоводи, вул. Суге
ці, вул. Суворова, 9
рова, 3

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
призначення будів ський професійний аграрний ліцей», розташований в
ліДНЗ «Волочись
с.Кутківці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

374,4

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Склад, котельня
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
призначення будів ський професійний аграрний ліцей», розташований в
ліДНЗ «Волочись
с.Кутківці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

281,9

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Електролабораторія
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
призначення будів ський професійний аграрний ліцей», розташований в
ліДНЗ «Волочись
с.Кутківці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

87,8

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Сарай
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
призначення будів ський професійний аграрний ліцей», розташований в
ліДНЗ «Волочись
с.Кутківці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

54,9

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Баня
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
призначення будів ський професійний аграрний ліцей», розташований в
ліДНЗ «Волочись
с.Кутківці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

109,9

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Зерносклад
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
призначення будів ський професійний аграрний ліцей», розташований в
ліДНЗ «Волочись
с.Кутківці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

133,3

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Спортивний зал та
Городоцький р-н, cел.
майно
їдальня
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
1 438,80
призначення будів ський професійний аграрний ліцей», розташований в
ліДНЗ «Волочись
с.Кутківці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Сарай
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

6810600000 Залежно від цільвого Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
призначення будів ський професійний аграрний ліцей», розташований в
ліДНЗ «Волочись
с.Кутківці, в якому припинено навчання.
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
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5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

№ 33 (1313), ч. 3/3

3 539,50

930

49,5

17

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

8

9

10

7

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Характеристика
об’єкта оренди5

1

2

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Пункт технічного об Хмельницька обл., Чеме Хмель
Городоцький р-н, cел.
майно
слуговування техніки, ровецький р-н, c. Кутків ницька
Лісоводи, вул. Суге
лабораторія, гараж, ці, вул. Суворова, 9
рова, 3
кузня

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Піднавіс
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Автовагова
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Заправочна
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Спортивна площадка Хмельницька обл., Чеме Хмель
Городоцький р-н, cел.
майно
ровецький р-н, c. Кутків ницька
Лісоводи, вул. Суге
ці, вул. Суворова, 9
рова, 3

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Огорожа (дощана
Городоцький р-н, cел.
майно
штахетна)
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Піднавіс
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Погріб
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Автозаправка
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Свинарник
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Кормокухня
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537756 ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька обл.,
(03851) 9-32-50 Нерухоме Склад
Городоцький р-н, cел.
майно
Лісоводи, вул. Суге
рова, 3

Хмельницька обл., Чеме Хмель
ровецький р-н, c. Кутків ницька
ці, вул. Суворова, 9

Міністерство освіти і
науки України

11084

Хмель
ницька

11084

Хмельницька обл.,
м. Кам’янецьПодільський,
вул. Шевченка, 13
Хмельницька обл.,
м. Кам’янецьПодільський,
вул. Шевченка, 13

(03849) 9-04-99 Нерухоме Корівник Новоушиць Хмельницька обл., Ново
майно
кого коледжу ПДАТУ ушицький р-н, смт Нова
Ушиця, вул. Гагаріна, 1

Міністерство освіти і
науки України

22769675 Подільський дер
жавний аграрнотехнічний універ
ситет
22769675 Подільський дер
жавний аграрнотехнічний універ
ситет

Хмельницька обл., Ново
ушицький р-н, смт Нова
Ушиця, вул. Подільська,
34/а

Хмель
ницька

Міністерство освіти і
науки України

11084

Хмель
ницька

6823300000 Використання під
Одноповерхове приміщення з кам’яними
автогаражі, складські стінами,електрообладнання та водопостачання від
приміщення
сутні

11084

Хмельницька обл.,
м. Кам’янецьПодільський,
вул. Шевченка, 13
Хмельницька обл.,
м. Кам’янецьПодільський,
вул. Шевченка, 13

Хмельницька обл., Ново
ушицький р-н, смт Нова
Ушиця, вул. Гагаріна, 1

Міністерство освіти і
науки України

22769675 Подільський дер
жавний аграрнотехнічний універ
ситет
22769675 Подільський дер
жавний аграрнотехнічний універ
ситет

(03849) 9-04-99 Нерухоме Гуртожиток № 1 5-ти
майно
поверховий,4 кімнати
на 1 поверсі Ново
ушицького коледжу
ПДАТУ
(03849) 9-04-99 Нерухоме Зерносклад Ново
майно
ушицького коледжу
ПДАТУ

Хмель
ницька

Міністерство освіти і
науки України

11084

Міністерство освіти і
науки України

11084

Міністерство освіти і
науки України

11084

Міністерство освіти і
науки України

11084

Міністерство освіти і
науки України

11084

36379222 ДНЗ «Теофіполь
ський профе
сійний аграрнопромисловий ліцей»
36379222 ДНЗ «Теофіполь
ський профе
сійний аграрнопромисловий ліцей»
36379222 ДНЗ «Теофіполь
ський профе
сійний аграрнопромисловий ліцей»
36379222 ДНЗ «Теофіполь
ський профе
сійний аграрнопромисловий ліцей»
36379222 ДНЗ «Теофіполь
ський профе
сійний аграрнопромисловий ліцей»

Хмельницька обл.,
Теофіпольський р-н,
смт Теофіполь,
вул. Заводська, 1
Хмельницька обл.,
Теофіпольський р-н,
смт Теофіполь,
вул. Заводська, 1
Хмельницька обл.,
Теофіпольський р-н,
смт Теофіполь,
вул. Заводська, 1
Хмельницька обл.,
Теофіпольський р-н,
смт Теофіполь,
вул. Заводська, 1
Хмельницька обл.,
Теофіпольський р-н,
смт Теофіполь,
вул. Заводська, 1

6810400000 Надання полігра
фічних послуг та
ксерокопіювання.
Продаж поліграфічної
продукції.
6810600000 Залежно від виду ді
яльності потенційного
орендаря та цільвого
призначення будівлі
6810600000 Залежно від виду ді
яльності потенційного
орендаря та цільвого
призначення будівлі
6810600000 Залежно від виду ді
яльності потенційного
орендаря та цільвого
призначення будівлі
6810600000 Залежно від виду ді
яльності потенційного
орендаря та цільвого
призначення будівлі
6810600000 Залежно від виду ді
яльності потенційного
орендаря та цільвого
призначення будівлі

(03849) 9-04-99 Нерухоме Гуртожиток № 1 коле Хмельницька обл.,
майно
джу ПДАТУ
м. Кам’янецьПодільський, проспект
Грушевського, 68
(03844) 9-35-87 Нерухоме Котельня
майно

Хмельницька обл.,
Хмель
смт Базалія, вул. Першо ницька
травнева, 7

(03844) 9-35-87 Нерухоме Склад продуктів
майно

Хмельницька обл.,
Хмель
смт Базалія, вул. Першо ницька
травнева, 7

(03844) 9-35-87 Нерухоме Майстерня електро Хмельницька обл.,
майно
газо- зварювальників смт Базалія, вул. Коопе
склад
ративна, 3

Хмель
ницька

(03844) 9-35-87 Нерухоме Столова
майно

Хмельницька обл.,
Хмель
смт Базалія, вул. Першо ницька
травнева, 12

(03844) 9-35-87 Нерухоме Туалет
майно

Хмельницька обл.,
Хмель
смт Базалія, вул. Першо ницька
травнева, 17

6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6810600000 Залежно від цільвого
призначення будів
ліДНЗ «Волочись
кий промисловоаграрний професій
ний ліцей»
6823300000 1/2 приміщення під
розміщення приват
ного фермерського
господарства
6823300000 Розміщення офісу,
магазину

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

13

14

Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний аграрний ліцей», розташований в
с.Кутківці, в якому припинено навчання.

504,5

Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний аграрний ліцей», розташований в
с.Кутківці, в якому припинено навчання.

109,6

Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний аграрний ліцей», розташований в
с.Кутківці, в якому припинено навчання.

5,8

Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний аграрний ліцей», розташований в
с.Кутківці, в якому припинено навчання.

9,3

Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
9 000,00
ський професійний аграрний ліцей», розташований в
с.Кутківці, в якому припинено навчання.

Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний аграрний ліцей», розташований в
с.Кутківці, в якому припинено навчання.

228,9

Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний аграрний ліцей», розташований в
с.Кутківці, в якому припинено навчання.

66,2

Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний аграрний ліцей», розташований в
с.Кутківці, в якому припинено навчання.

19,7

Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний аграрний ліцей», розташований в
с.Кутківці, в якому припинено навчання.

8,2

Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний аграрний ліцей», розташований в
с.Кутківці, в якому припинено навчання.

330,3

Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний аграрний ліцей», розташований в
с.Кутківці, в якому припинено навчання.

90,8

Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Лісовод
ський професійний аграрний ліцей», розташований в
с.Кутківці, в якому припинено навчання.

67,2

Одноповерхове кам’яне приміщення обладнане
освітленням,водопостачання відсутнє

881

Приміщення обладнані центральним
опаленням,елекропостачанням

48

80

Приміщення 6-ти поверхове.Обладнане центральним
опаленням,водопостачанням,водовідведенням,елект
ропостачанням.Ремонту не потребує.

55,1

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Теофіпольський
професійний аграрно-промисловий ліцей», розташо
ваний в с.Базалія, в якому припинено навчання.

36,7

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Теофіпольський
професійний аграрно-промисловий ліцей», розташо
ваний в с.Базалія, в якому припинено навчання.

6,6

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Теофіпольський
професійний аграрно-промисловий ліцей», розташо
ваний в с.Базалія, в якому припинено навчання.

945,9

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Теофіпольський
професійний аграрно-промисловий ліцей», розташо
ваний в с.Базалія, в якому припинено навчання.

359,4

Майновий комплекс відділення ДНЗ «Теофіпольський
професійний аграрно-промисловий ліцей», розташо
ваний в с.Базалія, в якому припинено навчання.

20
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відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

7

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

9

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

13

14

1

2
11084

36379222 ДНЗ «Теофіполь
ський профе
сійний аграрнопромисловий ліцей»

Хмельницька обл.,
Теофіпольський р-н,
смт Теофіполь,
вул. Заводська, 1

(03844) 9-35-87 Нерухоме Навчальний корпус
майно

Міністерство освіти і
науки України

11084

36379222 ДНЗ «Теофіполь
ський профе
сійний аграрнопромисловий ліцей»

Хмельницька обл.,
Теофіпольський р-н,
смт Теофіполь,
вул. Заводська, 1

(03844) 9-35-87 Нерухоме Майстерня оздоблю Хмельницька обл.,
Хмель
майно
вальників
смт Базалія, вул. Першо ницька
травнева, 17

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДНЗ «Теофіпольський
яльності потенційного професійний аграрно-промисловий ліцей», розташо
орендаря та цільвого ваний в с.Базалія, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

378,6

Міністерство освіти і
науки України

11084

36379222 ДНЗ «Теофіполь
ський профе
сійний аграрнопромисловий ліцей»

Хмельницька обл.,
Теофіпольський р-н,
смт Теофіполь,
вул. Заводська, 1

(03844) 9-35-87 Нерухоме Приміщення побут
майно
комбінату школа

Хмельницька обл.,
смт Базалія, вул. Лені
на, 19

Хмель
ницька

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДНЗ «Теофіпольський
яльності потенційного професійний аграрно-промисловий ліцей», розташо
орендаря та цільвого ваний в с.Базалія, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

394,3

Міністерство освіти і
науки України

11084

36379222 ДНЗ «Теофіполь
ський профе
сійний аграрнопромисловий ліцей»

Хмельницька обл.,
Теофіпольський р-н,
смт Теофіполь,
вул. Заводська, 1

(03844) 9-35-87 Нерухоме Гуртожиток № 3
майно

Хмельницька обл.,
Хмель
смт Базалія, вул. Першо ницька
травнева, 15

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДНЗ «Теофіпольський
яльності потенційного професійний аграрно-промисловий ліцей», розташо
орендаря та цільвого ваний в с.Базалія, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

217,1

Міністерство освіти і
науки України

11084

36379222 ДНЗ «Теофіполь
ський профе
сійний аграрнопромисловий ліцей»

Хмельницька обл.,
Теофіпольський р-н,
смт Теофіполь,
вул. Заводська, 1

(03844) 9-35-87 Нерухоме Гуртожиток№ 2
майно

Хмельницька обл.,
смт Базалія, вул. Ле
ніна, 7

Хмель
ницька

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДНЗ «Теофіпольський
яльності потенційного професійний аграрно-промисловий ліцей», розташо
орендаря та цільвого ваний в с.Базалія, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

270,3

Міністерство освіти і
науки України

11084

36379222 ДНЗ «Теофіполь
ський профе
сійний аграрнопромисловий ліцей»

Хмельницька обл.,
Теофіпольський р-н,
смт Теофіполь,
вул. Заводська, 1

(03844) 9-35-87 Нерухоме Гуртожиток № 1
майно

Хмельницька обл.,
смт Базалія, вул. Ле
ніна, 5

Хмель
ницька

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДНЗ «Теофіпольський
яльності потенційного професійний аграрно-промисловий ліцей», розташо
орендаря та цільвого ваний в с.Базалія, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

289,7

Міністерство освіти і
науки України

11084

2549530 ДПТНЗ «Деражнян
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька
обл., м. Деражня,
вул. Миру, 177а

(03856) 2-12-87 Нерухоме Навчальний корпус
майно

Хмельницька обл., Лети Хмель
чівський р-н, с. Грушківці ницька

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Деражнян
яльності потенційного ський професійний аграрний ліцей», розташований в
орендаря та цільвого с.Грушківці, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

571,5

Міністерство освіти і
науки України

11084

2549530 ДПТНЗ «Деражнян
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька
обл., м. Деражня,
вул. Миру, 177а

(03856) 2-12-87 Нерухоме Підвал
майно

Хмельницька обл., Лети Хмель
чівський р-н, с. Грушківці ницька

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Деражнян
яльності потенційного ський професійний аграрний ліцей», розташований в
орендаря та цільвого с.Грушківці, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

38

Міністерство освіти і
науки України

11084

2549530 ДПТНЗ «Деражнян
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька
обл., м. Деражня,
вул. Миру, 177а

(03856) 2-12-87 Нерухоме Клуб-їдальня
майно

Хмельницька обл., Лети Хмель
чівський р-н, с. Грушківці ницька

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Деражнян
яльності потенційного ський професійний аграрний ліцей», розташований в
орендаря та цільвого с.Грушківці, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

448

Міністерство освіти і
науки України

11084

2549530 ДПТНЗ «Деражнян
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька
обл., м. Деражня,
вул. Миру, 177а

(03856) 2-12-87 Нерухоме Господарський склад Хмельницька обл., Лети Хмель
майно
чівський р-н, с. Грушківці ницька

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Деражнян
яльності потенційного ський професійний аграрний ліцей», розташований в
орендаря та цільвого с.Грушківці, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

200

Міністерство освіти і
науки України

11084

2549530 ДПТНЗ «Деражнян
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька
обл., м. Деражня,
вул. Миру, 177а

(03856) 2-12-87 Нерухоме Підвал
майно

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Деражнян
яльності потенційного ський професійний аграрний ліцей», розташований в
орендаря та цільвого с.Грушківці, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

25

Міністерство освіти і
науки України

11084

2549530 ДПТНЗ «Деражнян
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька
обл., м. Деражня,
вул. Миру, 177а

(03856) 2-12-87 Нерухоме Склад нафтопродуктів Хмельницька обл., Лети Хмель
майно
чівський р-н, с. Грушківці ницька

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Деражнян
1 250,00
яльності потенційного ський професійний аграрний ліцей», розташований в
орендаря та цільвого с.Грушківці, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

Міністерство освіти і
науки України

11084

2549530 ДПТНЗ «Деражнян
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька
обл., м. Деражня,
вул. Миру, 177а

(03856) 2-12-87 Нерухоме Баня
майно

Хмельницька обл., Лети Хмель
чівський р-н, с. Грушківці ницька

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Деражнян
яльності потенційного ський професійний аграрний ліцей», розташований в
орендаря та цільвого с.Грушківці, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

168

Міністерство освіти і
науки України

11084

2549530 ДПТНЗ «Деражнян
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька
обл., м. Деражня,
вул. Миру, 177а

(03856) 2-12-87 Нерухоме Гуртожиток 2-х по
майно
верховий

Хмельницька обл., Лети Хмель
чівський р-н, с. Грушківці ницька

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Деражнян
яльності потенційного ський професійний аграрний ліцей», розташований в
орендаря та цільвого с.Грушківці, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

892,4

Міністерство освіти і
науки України

11084

2549530 ДПТНЗ «Деражнян
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька
обл., м. Деражня,
вул. Миру, 177а

(03856) 2-12-87 Нерухоме Котельня
майно

Хмельницька обл., Лети Хмель
чівський р-н, с. Грушківці ницька

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Деражнян
яльності потенційного ський професійний аграрний ліцей», розташований в
орендаря та цільвого с.Грушківці, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

68

Міністерство освіти і
науки України

11084

2549530 ДПТНЗ «Деражнян
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька
обл., м. Деражня,
вул. Миру, 177а

(03856) 2-12-87 Нерухоме будинок, 1-но по
майно
верховий

Хмельницька обл., Лети Хмель
чівський р-н, с. Грушківці ницька

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Деражнян
яльності потенційного ський професійний аграрний ліцей», розташований в
орендаря та цільвого с.Грушківці, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

115

Міністерство освіти і
науки України

11084

2549530 ДПТНЗ «Деражнян
ський професійний
аграрний ліцей»

Хмельницька
обл., м. Деражня,
вул. Миру, 177а

(03856) 2-12-87 Нерухоме Сарай, млин
майно

Хмельницька обл., Лети Хмель
чівський р-н, с. Грушківці ницька

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДПТНЗ «Деражнян
яльності потенційного ський професійний аграрний ліцей», розташований в
орендаря та цільвого с.Грушківці, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

123

Міністерство культу
ри України

17094

23564969 Національ
ний історикоархітектурний запо
відник «Кам’янець»

32300, Хмельницька
обл., м. Кам’янецьПодільський,
вул. П’ятницька, 9

(03849) 7-47-71 Нерухоме Вірменські склади,
майно
16 ст.

Хмельницька обл.,
м. Кам’янецьПодільський, провул.
Миколаївський, 1

Хмель
ницька

6810400000 під комерційну ді
яльність

Одноповерхова з підвальними приміщеннями,
кам’яна споруда. Перекриття кам’яне склепінчасте.
Наявне електрозабезпечення.

113,6

Міністерство культу
ри України

17094

23564969 Національ
ний історикоархітектурний запо
відник «Кам’янець»

32300, Хмельницька
обл., м. Кам’янецьПодільський,
вул. П’ятницька, 9

(03849) 7-47-71 Нерухоме Казематна куртина,
майно
Прибрамна башта,
Напівбашта з гале
реєю, мури, 16 ст.
складові комплексу
споруд Руської брами
з баштами та укрі
пленнями

Хмельницька обл.,
м. Кам’янецьПодільський, вул. Русь
ка, 93

Хмель
ницька

6810400000 під комерційну ді
яльність

Казематна куртина розташована між Прибережною і
Надбрамною баштами у вигляді двох зовнішні пара
лельних оборонних кам’яних стін довжиною 24,3м на
відстані 4,2м, між котрими знаходяться у два яруси
приміщення. Прибрамна башта, кам’яна, чотири
ярусна, в пла

109,4

Міністерство культу
ри України

17094

23564969 Національ
ний історикоархітектурний запо
відник «Кам’янець»

32300, Хмельницька
обл., м. Кам’янецьПодільський,
вул. П’ятницька, 9

(03849) 7-47-71 Нерухоме Надбрамна башта 16
майно
ст., складова комп
лексу споруд Руської
брами з баштами та
укріпленнями

Хмельницька обл.,
м. Кам’янецьПодільський, вул. Русь
ка, 93

Хмель
ницька

6810400000 під комерційну ді
яльність

Надбрамна башта, через котру здійснюється проїзд,
довжиною 8,2 м, шириною 7,3 м. Прямокутна в плані,
перекрита коробовим склепінням, двоярусна.

21,5

Міністерство культу
ри України

17094

23564969 Національ
ний історикоархітектурний запо
відник «Кам’янець»

32300, Хмельницька
обл., м. Кам’янецьПодільський,
вул. П’ятницька, 9

(03849) 7-47-71 Нерухоме Прибережна башта
майно
16 ст., складова
комплексу споруд
Руської брами з ба
штами та укріплен
нями

Хмельницька обл.,
м. Кам’янецьПодільський, вул. Русь
ка, 93

Хмель
ницька

6810400000 під комерційну ді
яльність

Прибережна башта розташована на відстані 24 м.
від Надбрамної башти і сполучена з нею Казематною
куртиною. Кам’яна п’ятиярусна, в основі квадратна зі
стороною 7,6 м, а в верхніх ярусах – кругла

71,4

Міністерство культу
ри України

17094

23564969 Національ
ний історикоархітектурний запо
відник «Кам’янець»

32300, Хмельницька
обл., м. Кам’янецьПодільський,
вул. П’ятницька, 9

(03849) 7-47-71 Нерухоме Різницька башта,
майно
16 ст

Хмельницька обл.,
м. Кам’янецьПодільський, вул. Вали,
5

Хмель
ницька

6810400000 під комерційну ді
яльність

Триярусна, квадратна в плані, кам’яна, під шатровим
гонтовим дахом споруда. Перекриття дерев’яні бал
кові. Наявне електрозабезпечення.

63,1

Міністерство культу
ри України

17094

23564969 Національ
ний історикоархітектурний запо
відник «Кам’янець»

32300, Хмельницька
обл., м. Кам’янецьПодільський,
вул. П’ятницька, 9

(03849) 7-47-71 Нерухоме Ковальська башта
майно
№ 2, 15-16 ст. (На
стінна башта складо
ва комплексу Поль
ської брами)

Хмельницька обл.,
м. Кам’янецьПодільський, вул. Онуф
ріївська, 5 «а»

Хмель
ницька

6810400000 під комерційну ді
яльність

Двоярусна, кругла в плані, кам’яна, під шатровим
гонтовим дахом споруда. Перекриття дерев’яні бал
кові. Інженерні мережі відсутні.

7,9

Міністерство юстиції
України

17294

34838822 Головне територі
альне управління
юстиції у Хмель
ницькій області

м. Хмельницький,
вул. Володимир
ська 91

(0382) 76-57-49, Нерухоме будівля (літер
79-44-30
майно
Б)687,4 кв.м (в т. ч.
підвальне приміщ.
площею 315,2 кв.м)

Хмельницька обл.,
м. Деражня, вул. Миру
89

Хмель
ницька

6821510100 для розміщення
складских приміщень
та/або соціальнопобутових об’єктів

Одноповерхова будівля з підвальним приміщенням,
є можливість підключення телефонного зв»язку. Пот
рбує капітального ремонту, відновлення внутрішніх
електричних мереж, внутрішніх елементів системи
опалення, облаштування системи водопостачання та
водовідвед

687,4

Міністерство юстиції
України

17294

34838822 Головне територі
альне управління
юстиції у Хмель
ницькій області

м. Хмельницький,
вул. Володимир
ська 91

(0382) 76-57-49, Нерухоме частина приміщення Хмельницька обл.,
Хмель
79-44-30
майно
будівлі 362,8 кв.м. (в м. Шепетівка, вул. Героїв ницька
т.ч. 271,4 кв.м. ко
Небесної Сотні, 46
рисної площі)

6810700000 під розміщення
Двоповерхова будівля, є можливість підключення
офісу, торгівельного телефонного зв»язку. Потрбує капітального ремонту,
закладу
відновлення внутрішніх електричних мереж, внутріш
ніх мереж та елементів системи опалення, системи
водопостачання та водовідведення.

362,8

Хмельницька обл.,
смт Базалія, вул. Ле
ніна, 14

10

Характеристика
об’єкта оренди5

Міністерство освіти і
науки України

27 липня 2020 року

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Хмель
ницька

Хмельницька обл., Лети Хмель
чівський р-н, с. Грушківці ницька

6810600000 Залежно від виду ді Майновий комплекс відділення ДНЗ «Теофіпольський 1 497,40
яльності потенційного професійний аграрно-промисловий ліцей», розташо
орендаря та цільвого ваний в с.Базалія, в якому припинено навчання.
призначення будівлі

№ 33 (1313), ч. 3/3

19

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

1

2

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

17294

Пенсійний фонд
України

22784

Пенсійний фонд
України

22784

Пенсійний фонд
України

22784

Міністерство роз
витку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

18184

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

Державне агентство
водних ресурсів
України
Державна служба
геології та надр
України

38094

Державна служба
геології та надр
України
Державна служба
геології та надр
України

21077

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

7

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

Характеристика
об’єкта оренди5

9

10

м. Хмельницький,
вул. Володимир
ська 91

(0382) 76-57-49, Нерухоме частина приміщення
79-44-30
майно
будівлі 20,18 кв.м. (в
т.ч. 15,4 кв.м. корис
ної площі)
Хмельницька обл.,
(03852) 4-20-99 Нерухоме Санпропускник
м. Ізяслав, вул. Гага
майно
ріна, 4
Хмельницька обл.,
(03852) 4-20-99 Нерухоме Зерносклад
м. Ізяслав, вул. Гага
майно
ріна, 4
Хмельницька обл.,
(03852) 4-20-99 Нерухоме Свинарник
м. Ізяслав, вул. Гага
майно
ріна, 4
Хмельницька обл.,
(03852) 4-20-99 Нерухоме Приміщення ферми
м. Ізяслав, вул. Гага
майно
ріна, 4
Хмельницька обл.,
(03852) 4-20-99 Нерухоме Конюшня
м. Ізяслав, вул. Гага
майно
ріна, 4
Хмельницька обл.,
(03852) 4-20-99 Нерухоме Насосна
м. Ізяслав, вул. Гага
майно
ріна, 4
Хмельницька обл.,
(03852) 4-20-99 Нерухоме Дачний будинок
м. Ізяслав, вул. Гага
майно
ріна, 4
Хмельницька обл.,
(03852) 4-20-99 Нерухоме Телятник
м. Ізяслав, вул. Гага
майно
ріна, 4

Хмельницька обл.,
смт Летичів, вул. Савіць
кого Ю. 14/1

Хмель
ницька

6823055100 під розміщення офісу Двоповерхова будівля з підвальним приміщенням, є
можливість підключення телефонного зв»язку. не по
требує ремонту.

20,18

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н, с. Комини

Хмель
ницька

100,8

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н, с. Комини

Хмель
ницька

6800000000 Для потреб сільсь
гогосподароського
виробництва
6800000000 Для зберігання зер
нової продукції

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н, с. Комини

Хмель
ницька

6800000000 Для вирощування
свиней

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н, с. Комини

Хмель
ницька

6800000000 Для утриммання
тварин

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н, с. Комини

Хмель
ницька

6800000000 Для утриммання
коней

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н, с. Комини

Хмель
ницька

6800000000 Для напування тварин Рік побудови-1990, фундамент,стіни – гіпсоблок,
перекриття – дерево

4,3

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н, с. Комини

Хмель
ницька

56,8

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н, с. Комини

Хмель
ницька

08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»
08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»
08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»
08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»
08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»
08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»
08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»

30300, Хмельниць
ка обл., м. Ізяслав,
вул. Гагаріна, 4
Хмельницька обл.,
м. Ізяслав, вул. Гага
ріна, 4
Хмельницька обл.,
м. Ізяслав, вул. Гага
ріна, 4
Хмельницька обл.,
м. Ізяслав, вул. Гага
ріна, 4
Хмельницька обл.,
м. Ізяслав, вул. Гага
ріна, 4
Хмельницька обл.,
м. Ізяслав, вул. Гага
ріна, 4
Хмельницька обл.,
м. Ізяслав, вул. Гага
ріна, 4

(03852) 4-20-99 Нерухоме Свинарник на 200
майно
голів

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н, с. Комини

Хмель
ницька

6800000000 Для утримання птиці Рік побудови-1985, фундамент,стіни –
гіпсоблок,шлакоблок та цегла, перекриття – дерево/
з/б плити, підлога – бетон, площа-56,8 м.кв.
6800000000 Для вирощування
Рік побудови-1973, фундамент – з/б блоки, по
телят
крівля – азбестоцементні листи, стіни – гіпсоблок,
шлакоблок, перекриття – дерево/з/б плити,підлога –
бетон, площа-391,4 м.кв.
6800000000 Для вирощування
Рік побудови-1990, стіни цегляні
свиней

(03852) 4-20-99 Нерухоме Корівник
майно

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н, с. Комини

Хмель
ницька

6800000000 Для утримання ху
доби

Рік побудови-1990, стіни цегляні

1618,2

(03852) 4-20-99 Нерухоме Котельня і кормокухня Хмельницька обл., Ізяс
майно
лавський р-н, с. Комини

Хмель
ницька

6800000000 Під складське при
міщення

Рік побудови-1990, стіни цегляні

364,7

(03852) 4-20-99 Нерухоме Навіс під техніку
майно

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н, с. Комини

Хмель
ницька

6800000000 Під складське при
міщення

Рік побудови-1990, залізобетонні плити, азбестоциментні плити

358,2

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н, с. Комини

Хмель
ницька

6800000000 Для розміщення
службового при
міщення
6800000000 Для розміщення
службового при
міщення
6800000000 Для розміщення
службового при
міщення

Рік побудови-1976, стіни цегляні

31,8

Рік побудови-1947, стіни цегляні

61,5

Рік побудови-1970, стіни цегляні

327,5

(03852) 4-20-99 Нерухоме Частина будівлі адмі
майно
ністративного корпусу
№1
(03852) 4-20-99 Нерухоме Частина будівлі адмі
майно
ністративного корпусу
№2
(03852) 4-20-99 Нерухоме Частина нежитло
майно
вої будівлі банопральний комбінат,
чергова частина,
медична частина
Хмельницька обл.,
(03852) 4-06-51 Нерухоме Свинарник на 200
м. Ізяслав, вул. Гага
майно
голів
ріна, 2
Хмельницька обл.,
(03852) 4-06-51 Нерухоме Корівник
м. Ізяслав, вул. Гага
майно
ріна, 2
Хмельницька обл.,
(03852) 4-06-51 Нерухоме Котельня і кормокухня
м. Ізяслав, вул. Гага
майно
ріна, 2
Хмельницька обл.,
(03852) 4-06-51 Нерухоме Навіс під техніку
м. Ізяслав, вул. Гага
майно
ріна, 2
29013, м. Хмельниць 6-24-31
Нерухоме частина адміністра
кий, вул. Герцена, 10
майно
тивної будівлі
29013, м. Хмельниць 6-24-31
кий, вул. Герцена, 10

Нерухоме частина адміністра
майно
тивної будівлі

29013, м. Хмельниць 6-24-31
кий, вул. Герцена, 10

Нерухоме частина адміністра
майно
тивної будівлі

29000, Хмельницька
обл., м. Хмельниць
кий, вул. Свободи, 7

(0382) 65-60-76 Нерухоме частина приміщення
майно
технічного поверху
та частина даху на 1
антеномісце

19622, Україна,
(0472) 36-00-18 Нерухоме Склад № 2
с. Свидівок, Черкась
майно
кого р-н, Черкаської
обл., вул. Дахнівська,
21/2

5510154 Черкаське регіо
нальне управління
водних ресурсів

19622, Україна,
(0472) 36-00-18 Нерухоме
с. Свидівок, Черкась
майно
кого р-н, Черкаської
обл., вул. Дахнівська,
21/2
14193600 Лівобережне між
19744, вул. Шевчен (04737) 2-01-18 Нерухоме
районне управління ка, 37, с. Благодатне,
майно
водного господар Золотоніського р-ну,
ства
Черкаської обл.
1035213 Регіональний офіс 18000, м. Черкаси,
(0472) 63-76-61 Нерухоме
водних ресурсів у
вул. Смілянська, 118.
майно
Черкаській області
14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
(044) 285-06-33 Нерухоме
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9
майно

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

Склад довгомірних
матеріалів

Ферми ВРХ

Хмельницька обл., м. Із Хмель
яслав, вул. Гагаріна, 2
ницька
Хмельницька обл., м. Із Хмель
яслав, вул. Гагаріна, 2
ницька

Рік побудови-1989,фундамент та стіни –
цегла,покрівля-азбестоцементні листи,перекриттядерево
Рік побудови-1989, стіни – з/б панелі,покрівляазбестоцементні листи,перекриття- металева
ферма,підлога бетон
Рік побудови-1989, фундамент – з/б блоки,
стіни – з/б плити, покрівля – азбестоцементні
листи,перекриття- дерево,підлога бетон
Рік побудови-1989, фундамент – з/б блоки,стіни –
з/б плити, цегла,покрівля-азбестоцементні
листи,перекриття-з/б ферма, з/б плити,підлога бетон
Рік побудови-1976, фундамент,стіни – шлакоблок,
цегла,перекриття- з/б плити

14

419,7
391,6
1044,8
166,2

391,4

740,4

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н., с. Комини

Хмель
ницька

6800000000 Вирощування свиней Цегляний будинок

740,4

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н., с. Комини

Хмель
ницька

6800000000 Вирощування худоби Цегляний будинок

1618,2

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н., с. Комини

Хмель
ницька

6800000000 Складське примі
щення

Цегляний будинок

364,7

Хмельницька обл., Ізяс
лавський р-н., с. Комини

Хмель
ницька

6800000000 Складське примі
щення

З/б плити, азбесто-циментні плити

358,2

Хмельницька обл.,
м. Красилів, вул. Цен
тральна, 38а
Хмельницька обл., м. Із
яслав, вул. Шевченка, 14

Хмель
ницька

6800000000 офісні приміщення

1 поверх стан задов

33,60

Хмель
ницька

6800000000 офісні приміщення

2 поверх

10,70

Хмельницька обл.,
Хмель
м. Городок, вул. Грушев ницька
ського, 90
29000, Хмельницька
Хмель
обл., м. Хмельницький,
ницька
вул. Свободи, 7

6800000000 офісні приміщення

4 поверх

83,90

18003, м. Черкаси,
вул. Молоткова, 83

6810100000 для розміщення тех частина приміщення технічного поверху та частина
нічних засобів і антен даху 8-ми поверхової будівлі
оператора телекому
нікацій

За призначенням виробнича будівля, ІV класу за
відповідальністю, одноповерхова неопалювальна бу
дівля, площа забудови 320 м2, фундамент бутовий,
підлога бетонна, стіни та перегородки змуровані в
1 1/2 цеглини, перекриття та несучі конструкції- з/б
панелі НКМ-1,1х1,5, покрівля з руберойду- потребує
ремонту, ворота деревяні 9,9х3 м. Будівля розділена
на 3 приміщення. Є освітлення
20914 Черкаська обл.
Черкась 7125485501 під склад
За призначенням виробнича будівля, ІV класу за від
Чигиригський р-н,
ка
повідальністю, 1-поверхова будівля, площа забудови
с. Стецівка, вул. Тясмін
521,9 м2, фундамент бутовий, цегляні стіни, покрів
ська 137.
ля – азбестоцементні листи, підлога бетонна, облад
нане електрикою, опалення і водопостачання відсутні
19774, Черкаська обл., Черкась 7121589401 для утримання вели Одноповерхова будівля. Матеріал -цегла, залізо
Золотоніський р-н,
ка
кої рогатої худоби
бетон, без електропостачання, потребує поточного
с. Благодатне
ремонту.

Бокси автогаража,
3 шт.

18000, м. Черкаси,
просп. Хіміків, 12

Склад цементу

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н,
м. Кам’янка, вул. Шев
ченка, 51
Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі
Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

(044) 285-06-33 Нерухоме Адмiнiстративномайно
побутовий корпус
Косари
(044) 285-06-33 Нерухоме Блок допомiжних
майно
примiщень

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

34838822 Головне територі
альне управління
юстиції у Хмель
ницькій області
08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»
08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»
08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»
08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»
08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»
08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»
08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»
08594759 Державна установа
«Ізяславська виправ
на колонія (№ 31)»

08564771 Державна установа
«Замкова виховна
колонія (№ 58)»
08564771 Державна установа
«Замкова виховна
колонія (№ 58)»
08564771 Державна установа
«Замкова виховна
колонія (№ 58)»
08564771 Державна установа
«Замкова виховна
колонія (№ 58)»
21318350 Головне УПФУ в
Хмельницькій об
ласті
21318350 Головне УПФУ в
Хмельницькій об
ласті
21318350 Головне УПФУ в
Хмельницькій об
ласті
2568354 ДП «Хмельницький
науково-виробничий
центр стандарти
зації, метрології та
сертифікації»
5510154 Черкаське регіо
нальне управління
водних ресурсів

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Черкась 7110100000 під склад
ка

8,51

301,00

345,15

1479

Черкась 7110136400 використання за при
ка
значенням, складські
приміщення
Черкась 7121810100 За призначенням
ка

Одноповерхова будівля, матеріал -цегла, потребує
поточного ремонту.

79

стіни – цегла, вікна дерев’яні, перекриття – відсутнє,
покрівля – шифер

54,00

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

будівля потребує капремонту

795,00

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

стіни – цегла, перекриття – з/б плити, покривляшифер, вікна – деревяні. Вирізані повітряпровідні
комунікації, розукомплектовані електрощити високої
напруги, частково відсутня електропроводка

230,00
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відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

1

Код
органу
управ
ління

2

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

7

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

9

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

10

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Характеристика
об’єкта оренди5

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

14

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Вагова
майно

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

ваги на 60 тн

90,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Закритий склад
майно

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

будівля закритого складу виконанна із з/б конструк
цій, покрівля рулонна, віконні рами частково. Відсут
нє енергозабезпечення, відсутні рельсові путі 48 м.п.,
відсутні маршові майданчики, вісутні мостові крани,
зруйнована підлога в результаті демонтажу рельсо
вих путів 52 м.п., зруйновані несучі металоконструкції
демонтажом двухтаврової балки 50 -48 м.п.

820,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Будiвля автогаражу
майно

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н,
м. Кам’янка, вул. Шев
ченка, 51

Черкась 7121810100 За призначенням
ка

стіни – цегла, перекриття – з/б плити, покрівля –
шифер, брама металева (5 шт)

1280,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Будiвля деревооброб Черкаська обл.,
майно
ного цеху
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

6 приміщень з з/б перекриттям, покрівля частково
шиферна, частково рулонна, відсутня система опа
лення шляхом демонтажу регістрів д.127- 150м.п.
Відсутні рельсові путі мостового крану 144 м.п.
частково демонтовані розкоси несущих конструкцій
будівлі, відсутнє електрозабезпечення, демонтовані
рельсові путі підкатних візків 130 м.п. демонтована
система водовідливу даху

1296,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Будiвля лiсопильного Черкаська обл.,
майно
цеху
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

з/б приміщення з з/б перекриттям, покрівля ши
ферна. Зруйновані сушильні камери та додаткові
приміщення, демонтовано енергозабезпечення цеху
демонтовані рельсові путі до сушильних камерам
та мостового крану, демонтована система водо від
току даху.

684,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Полiгон
майно
залiзобетонних
виробiв

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

площа полігону – монолітний бетон, камери пропа
рювання – з/б, кран відсутній

2400,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Площадка складу
майно
вання

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

площа 5376 м2під мостовим краном. Демонтовано
система водопостачання, пожежотушіння

6276,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Розчинно-бетонний
майно
вузол

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

металева будівля в якій розміщені: змішувач, тран
спортер, бункера для інертних иатеріалів, електро
щітові та пульт керування, грейферний погрузчик
з блоком керування. Демонтовані відкоси несущих
металоконструкцій, демонтовані рельсові путі мосто
вого крану – 96 м.п., демонтована обязка несущих
металоконструкцій – 96 м

900,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Склад ІІ групи (бе
майно
тон.)

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

цегляне приміщення з з/б перекриттям, два ви
їзду з металевими воротами. Демонтовані частково
рельсові путі мостового крану, частково порушено
енергозабезпечення

864,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Склад фарб
майно

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

стіни сілікатна цегла, перекриття з/б плити, ворота
металеві

120,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Автомотизірований
майно
склад цементу

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

металеві емкості в к-ті 6 шт. об’ємом 720 м3, трубо
проводи цемента, повітря, аєрліфт, електродвигуни.
Демонтована запорно – розподільчі конуси цемент
них сінусів – 6 шт., демонтовані електрощити – 6шт,
демонтовані маршові майданчики обслуговування
та драбини

276,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Цех залiзобетонних
майно
виробiв

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

цех виконаний із збірного з/б, колони,стінові панелі, 1512,00
плити перекриття, покрівля рулонна, рами віконні де
рев’яні, скло, ворота деревяні. Демонтована система
водовідводу даху, демонтована система опалення,
демонтоване енергопостачання, демонтовані рельсо
ві путі мостового крану – 150 м, зруйновані підсобні
приміщення.

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Цех шарошок
майно

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

672,80

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Будівля ДПС (для
майно
тимчасового прожи
вання спеціалістів)

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н,
м. Кам’янка, вул. Шев
ченка, 51

Черкась 7121810100 За призначенням
ка

двоповерхова будівля, плити перекриття – по
криття з/б, покриття з/б, покрівля – шифер, вікна
деревяні, потребує внутр. ремонтних робіт. Відсутнє
енергозабезпечення,відсутні рельсові путі мостово
го крану- 100мп., демонтована система водостоку
з покрівлі, в результаті пожежі зруйновано 108 м.п.
віконних рам

400,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Будiвля столярно
майно
го цеху

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н,
м. Кам’янка, вул. Шев
ченка, 51

Черкась 7121810100 За призначенням
ка

стіни частково – цегла, частково шифер, покрівля –
шифер, брама металева, потребує ремонту

104,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Котельня гаражу
майно

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н,
м. Кам’янка, вул. Шев
ченка, 51

Черкась 7121810100 За призначенням
ка

цокольне приміщення гуртожитку, стіни – цегла, пе
рекриття – з/б, вікна дерев’яні, обладнання відсутнє

96,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Майстерня
майно

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н,
м. Кам’янка, вул. Шев
ченка, 51

Черкась 7121810100 За призначенням
ка

стіни цегла, перекриття дерев’яні балки, покрiвля –
шифер, вікна дерев’яні, брама металева (2 шт.)
потребує ремонту. Зруйнована несуща стіна та част
ково покрівля.

294,50

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Їдальня в адміністра Черкаська обл.,
майно
тивному корпусі
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

цегляне приміщення, підлога керамічна плитка, вікна
деревяні, електроплита, варочні котли, холодильна
камера

350,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Прохідна тимчасова
майно

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

стіни – цегла, перекриття – з/б, покривля рулонна,
вікна деревяні

12,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Водонапорна башта
майно

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

1,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Огорожа промбази
майно

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

1493,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Склад ПЛАУН
майно

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

демонтовано система опалення, демонтовані рельсо 1097,00
ві путі мостового крану 12 м,п,

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Метрологический
майно
полігон

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

62,16

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Огорожа гаража
майно

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н,
м. Кам’янка, вул. Шев
ченка, 51

Черкась 7121810100 За призначенням
ка

69,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Туалет
майно

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

10,00

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме ППК
майно

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка
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ЗБ приміщення з ЗБ перекриттям, покрівля частково
шиферна, частично рулонна

№ 33 (1313), ч. 3/3

972,00

21

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

1

Код
органу
управ
ління

2

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

8

9

7

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

10

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Характеристика
об’єкта оренди5

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

14

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Механічна майстерня Черкаська обл.,
майно
Кам’янський р-н, c.
Косарі

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

ЗБ приміщення з ПНБ перекриттям, покрівля ши
ферна. демонтовані система опалення та електро
забезпечення, демонтована система водостоку
покрівлі, демонтовані рельсові путі мостового крану
48м.п., зруйновані допоміжні приміщення, частково
зруйновано полове покриття.

628,70

Державна служба
геології та надр
України

21077

14308279 Казенне підприєм 01103, м. Київ,
ство «Кіровгеологія» вул. М. Бойчука, 8/9

(044) 285-06-33 Нерухоме Трубний цех
майно

Черкась 7121882501 За призначенням
ка

демонтовані рельсові путі до цеху

1276,35

Державна служба
України з питань гео
дезії, картографії та
кадастру

28604

39765890 Головне упрапвління м. Черкаси, вул. Смі (0472) 36-07-33 Нерухоме Нежитлова будівля
Держгеокадастру у лянська, 131
майно
Черкаській області

Черкаська обл., Жаш
Черкась 7110136700 Надання в оренду
ківський р-н, м. Жашків,
ка
вул. Соборна, буд. 29

Потребує капітального ремонту

45,8

Державна казначей
ська служба України

28774

37930566 Головне Управління
Державної казначей
ської служби України
у Черкаській області

Черкаська обл.,
(0472) 375240
м. Черкаси,
вул. В’ячеслава Чор
новола, 157

Нерухоме Кімната
майно

Черкаська обл., місто
Черкась 7110100000 Розміщення офісів
Черкаси, вул. В’ячеслава
ка
для здійснення ді
Чорновола, 157
яльності установ та
організацій

Кімната на 1-му поверсі адмінприміщення, цен
тралізоване електропостачання, опалення, спільна
санітарна зона.

15,7

Державна казначей
ська служба України

28774

38031276 Управління Держав
ної казначейської
служби України
у Шполянському
районі Черкаської
області

Черкаська обл.,
Шполянський р-н,
м. Шпола, вул. Со
борна, 36б

Нерухоме Частина гаражу
майно

Черкаська обл., Шполян Черкась 7125710100 Утримання автотран Об’єкт розміщений на внутрішній території до якої
ський р-н, місто Шпола,
ка
спорту, складські або відсутній окремий під’їзд
вулиця Соборна, 36б
господарські потреби

57,8

Державне агентство
рибного господар
ства України

38194

21353501 Державне підпри
Черкаська обл., с. Ір 0472-5-55-01
ємство «Іркліївський кліїв, вул. Примор
розплідник рослино ська, 72
їдних риб»

Нерухоме Їдальня
майно

Черкаська обл., с. Ірклі
їв, вул. Приморська, 72

Черкась 7125182800 переробка
ка

стан задовільний

338,4

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Адм.склад прим.Н-2
вардійська, 28-А
майно
501,5 (частина)

м. Черкаси вул. Над
пільна, 218

Черкась 7110136700 офіс, склад
ка

стан задовільний

501,50

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Картоплесховище
вардійська, 28-А
майно

м. Черкаси вул. Над
пільна, 218

Черкась 7110136700 склад
ка

потребує ремонту

400,60

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Склад літ К’1
вардійська, 28-А
майно

м. Черкаси вул. Над
пільна, 218

Черкась 7110136700 склад
ка

потребує ремонту

51,80

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Склад К1
вардійська, 28-А
майно

м. Черкаси вул. Над
пільна, 218

Черкась 7110136700 склад
ка

потребує ремонту

182,60

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Склад літ м
вардійська, 28-А
майно

м. Черкаси вул. Над
пільна, 218

Черкась 7110136700 склад
ка

потребує ремонту

31,10

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Пождепо М’-1
вардійська, 28-А
майно

м. Черкаси вул. Над
пільна, 218

Черкась 7110136700 виробничий
ка

потребує ремонту

24,40

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Склад- пункт техніч
вардійська, 28-А
майно
ного обслуг.Т

м. Черкаси вул. Ільї
на, 218

Черкась 7110136700 виробничий
ка

потребує ремонту

29,70

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Їдальня Військомату
вардійська, 28-А
майно

м. Черкаси, вул. Хомен Черкась 7110136700 виробничий
ко, 19
ка

не задовільний

389,50

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Їдальня з підвалом
вардійська, 28-А
майно
літ Е2

м. Золотоноша,
вул. Шевченка 137

Черкась 7110136700 соціально побутовий не задовільний
ка

742,70

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Кондитерський цех
вардійська, 28-А
майно
літ Х-1

м. Золотоноша, вул
Шевченко, 137

Черкась 7110136700 виробничий
ка

потребує ремонту

168,80

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Контора літ А-1
вардійська, 28-А
майно
(частина)

м. Золотоноша, вул
Шевченко, 137

Черкась 7110136700 офіс, магазин
ка

не задовільний, потребує ремонту

98,90

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Магазин № 3 літ.И-1, м. Золотоноша, вул
вардійська, 28-А
майно
Шевченко, 137

Черкась 7110136700 магазин, склад
ка

не задовільний, аварійний

129,60

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Частина будівлі Ате
вардійська, 28-А
майно
льє № 5

м. Золотоноша, вул
Шевченко, 137

Черкась 7110136700 магазин, склад, пе
ка
рукарня

потребує ремонту

54,60

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Склад літ. В-1,в
вардійська, 28-А
майно

м. Золотоноша, вул
Шевченко, 137

Черкась 7110136700 склад
ка

потребує ремонту

347,60

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме СБ павільон, в/ч ае
вардійська, 28-А
майно
родрому

м. Умань, в/ч аеродрому Черкась 7110136700 магазин, склад
ка

стан задовільний

121,80

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Пральня з прибудо
вардійська, 28-А
майно
вую N-1,n’-1

м. Черкаси, вул. Над
пільна, 222

Черкась 7110136700 пральня
ка

стан задовільний

729,40

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Сховще техніки літ.
вардійська, 28-А
майно
V-1 (частина)

м. Черкаси, вул. Над
пільна, 222

Черкась 7110136700 склад
ка

потребує ремонту

98,30

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Телемайстерня з при м. Черкаси, вул. Над
вардійська, 28-А
майно
будовою, літ. I-1, i’
пільна, 222

Черкась 7110136700 магазин, склад
ка

потребує ремонту

76,20

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Овощесховище літ Б
вардійська, 28-А
майно

м. Умань, вул. Кома
рова, 7а

Черкась 7110136700 склад
ка

потребує ремонту

158,40

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Погріба літ В,пд
вардійська, 28-А
майно

м. Черкаси, вул. Б. Ви
шневецького, 64

Черкась 7110136700 склад
ка

стан задовільний

17,20

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Склади, літ. Б-1, Г-1, м. Черкаси, вул. Б. Ви
вардійська, 28-А
майно
(частина)
шневецького, 64

Черкась 7110136700 склад
ка

потребує ремонту

27,20

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Кіоск взуттєвий, літ.
вардійська, 28-А
майно
Д-1,

м. Черкаси, вул. Б. Ви
шневецького, 64

Черкась 7110136700 взуттєва майстерня
ка

потребує ремонту

13,10

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Будівля солдатської
вардійська, 28-А
майно
чайної(частина)

м. Золотоноша,
вул. Шевченка, 98 в/
ч1402

Черкась 7110136700 склад
ка

стан задовільний

46,80

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Магазин № 13
вардійська, 28-А
майно

м. Сміла, вул. Ю. Кон
дратюка, 36

Черкась 7110136700 магазин, склад
ка

потребує ремонту

223,00

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Замощення (частина) м. Черкаси вул. Над
вардійська, 28-А
майно
пільна, 218

Черкась 7110136700 склад
ка

стан задовільний

3399,19

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Магазин И-1ќ
вардійська, 28-А
майно

м. Золотоноша, вул
Шевченко, 137

Черкась 7110136700 магазин
ка

стан задовільний

53,20

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Буфет (№ 3) И-1
вардійська, 28-А
майно

м. Золотоноша, вул
Шевченко, 137

Черкась 7110136700 магазин, склад
ка

не задовільний,аварійний

42,40

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Гараж з огляд.ямою
вардійська, 28-А
майно
(верхній поверх)
літ З-2

м. Черкаси вул. Над
пільна, 218

Черкась 7110136700 склад
ка

стан задовільний

117,60

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Їдальня з підвалом
вардійська, 28-А
майно
та прибудовами літ
А-2,А,а (частина бу
дівлі 2 поверх)

м. Черкаси вул. Над
пільна, 224

Черкась 7110136700 побутові послуги
ка

потребує ремонту

449,50

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537851 ДНЗ «Смілянський 20700, Черкась
центр підготовки та ка обл., м. Сміла,
перепідготовки ро вул. Мазура буд. 26
бітничих кадрів»

(0473) 4-31-08,
3-75-93

Нерухоме Учбовий корпус
майно

20700, Черкаська обл.,
м. Сміла, вул. П. Сими
ренка буд. 2

Черкась 7110500000 Розміщення виробни Потребує ремонту покрівлі та кап. ремонту оздоблен 1 775,30
ка
чих приміщень
ня, заміни конструкцій підлоги, від҅єднано від мережі
постачання енергоносіїв.

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537851 ДНЗ «Смілянський 20700, Черкась
центр підготовки та ка обл., м. Сміла,
перепідготовки ро вул. Мазура буд. 26
бітничих кадрів»

(0473) 4-31-08,
3-75-93

Нерухоме Склад
майно

20700, Черкаська обл.,
м. Сміла, вул. В. Стуса
буд. 37

Черкась 7110500000 Розміщення виробни Потребує кап. ремонту оздоблення, заміни конструк
ка
чих приміщень
цій підлоги

244,1

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537851 ДНЗ «Смілянський 20700, Черкась
центр підготовки та ка обл., м. Сміла,
перепідготовки ро вул. Мазура буд. 26
бітничих кадрів»

(0473) 4-31-08,
3-75-93

Нерухоме Навчальна майстерня 20700, Черкаська обл.,
майно
м. Сміла, вул. В. Стуса
буд. 37

Черкась 7110500000 Розміщення виробни Потребує кап. ремонту (заміна вікон,дверей та під
ка
чих приміщень
логи, оздоблення стін та стелі).

371,45

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537851 ДНЗ «Смілянський 20700, Черкась
центр підготовки та ка обл., м. Сміла,
перепідготовки ро вул. Мазура буд. 26
бітничих кадрів»

(0473) 4-31-08,
3-75-93

Нерухоме Споруда столової
майно

Черкась 7110500000 Розміщення виробни стан задовільний
ка
чих приміщень

422,2

(04741) 5 33 28

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н, c.
Косарі

20700, Черкаська обл.,
м. Сміла, вул. В. Стуса
буд. 37
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кв. м

2

5537851 ДНЗ «Смілянський 20700, Черкась
центр підготовки та ка обл., м. Сміла,
перепідготовки ро вул. Мазура буд. 26
бітничих кадрів»

(0473) 4-31-08,
3-75-93

Нерухоме Склад
майно

20700, Черкаська обл.,
м. Сміла, вул. П. Сими
ренка, буд. 2

Черкась 7110500000 Розміщення виробни Потребує кап.ремонту покрівлі, від҅єднано від мережі
ка
чих приміщень
постачання енергоносіїв.

150

Міністерство освіти і
науки України

11084

5537851 ДНЗ «Смілянський 20700, Черкась
центр підготовки та ка обл., м. Сміла,
перепідготовки ро вул. Мазура буд. 26
бітничих кадрів»

(0473) 4-31-08,
3-75-93

Нерухоме Бензосховище
майно

20700, Черкаська обл.,
м. Сміла, вул. П. Сими
ренка, буд. 2

Черкась 7110500000 Розміщення виробни Потребує установки воріт від.єднано від мережі енер
ка
чих приміщень
гоносіїв

18

Міністерство освіти і
науки України

11084

2070938 Національний уні
верситет харчових
технологій

Міністерство культу
ри України

17094

02226180 Шевченківський
Черкаська обл.,
(04736) 32365
національний запо м. Канів, вул. Тарасо
відник
ва гора

Нерухоме кафе
майно

за умови проведення ремонту

58,8

Міністерство культу
ри України

17094

02226180 Шевченківський
Черкаська обл.,
(04736) 32365
національний запо м. Канів, вул. Тарасо
відник
ва гора

Нерухоме підсобне приміщення Черкаська обл., м. Канів, Черкась 7110500000 підсобне приміщення за умови проведення ремонту
майно
біля кафе
вул. Шевченка, 102
ка
для кафе

8,9

Міністерство культу
ри України

17094

34117684 Державний історико- Черкаська обл.,
(04744) 3-11-88 Нерухоме Пам’ятка архітектури Черкаська обл.,
архітектурний за
м. Умань, вул. Небес
майно
монастир Василіанів м. Умань, вул. Небесної
повідник «Стара
ної сотні, 31
сотні, 31
Умань»

Черкась 7110500000 Види діяльності, які приміщення в задовільному стані в центральній час
ка
можливо розмістити тині міста
р таких приміщеннях

204,6

Міністерство юстиції
України

17294

08564854 Державна установа Черкаська обл.,
(04726) 42292
«Черкаська виправна м. Черкаси, вул. Сурі
колонія (№ 62)»
кова, 30

Черкась 7110100000 передати під їдальню Одноповерхова будівля Покрівля – шифер, стіни –
ка
цегла, водопостачання,водовідведення,електропос
тачання – в наявності, опалення – централізоване,
будівля не використовується

178,5

Державна служба
статистики України

28954

02357999 Головне управління 18016, м. Черкаси,
(0472) 32-01-71 Нерухоме частина нежитлових
статистики у Чер
вул. О. Дашковича, 39
майно
приміщень адмін
каській області
будівлі

м. Черкаси, вул. О. Даш Черкась 7110136700 розміщення офісу,
3-й поверх триповерхової прибудови, опалення при
ковича, 39
ка
соціально-побутових міщень відсутнє, електропостачання ІІІ категорії,
об’єктів
система водопостачання та водовідведення відсутня,
можливість надання телефонного зв’язку. потребує
поточного ремонту

166,48

Державна служба
статистики України

28954

02357999 Головне управління 18016, м. Черкаси,
(0472) 32-01-71 Нерухоме частина нежитлових
статистики у Чер
вул. О. Дашковича, 39
майно
приміщень адмін
каській області
будівлі

м. Черкаси, вул. О. Даш Черкась 7110136700 розміщення офісу,
частина 2-го поверху триповерхової прибудови,
ковича, 39
ка
соціально-побутових опалення приміщень відсутнє, електропостачання ІІІ
об’єктів
категорії, система водопостачання та водовідведення
відсутня, можливість надання телефонного зв’язку.
потребує поточного ремонту

221,16

Державна служба
статистики України

28954

02357999 Головне управління 18016, м. Черкаси,
(0472) 32-01-71 Нерухоме частина нежитлових
статистики у Чер
вул. О. Дашковича, 39
майно
приміщень адмін
каській області
будівлі

м. Черкаси, вул. О. Даш Черкась 7110136700 розміщення офісу,
частина 2-го поверху одиннадцятиповерхової адмін
ковича, 39
ка
соціально-побутових будівлі, опалення приміщень відсутнє, електропоста
об’єктів
чання ІІІ категорії, система водопостачання та водо
відведення відсутня можливість надання телефонного
зв’язку. потребує поточного ремонту

30,1

Державна служба
статистики України

28954

02357999 Головне управління 18016, м. Черкаси,
(0472) 32-01-71 Нерухоме частина нежитлових
статистики у Чер
вул. О. Дашковича, 39
майно
приміщень адмін
каській області
будівлі

м. Черкаси, вул. О. Даш Черкась 7110136700 розміщення офісу,
частина 2-го поверху одинадцятиповерхової адмін
ковича, 39
ка
соціально-побутових будівлі, опалення приміщень відсутнє, електропоста
об’єктів
чання ІІІ категорії, система водопостачання та водо
відведення відсутня можливість надання телефонного
зв’язку. потребує поточного ремонту

33,3

Державна служба
статистики України

28954

02357999 Головне управління 18016, м. Черкаси,
(0472) 32-01-71 Нерухоме частина нежитлових
статистики у Чер
вул. О. Дашковича, 39
майно
приміщень адмін
каській області
будівлі

м. Черкаси, вул. О. Даш Черкась 7110136700 розміщення офісу,
частина 2-го поверху одинадцятиповерхової адмін
ковича, 39
ка
соціально-побутових будівлі, опалення приміщень відсутнє, електропоста
об’єктів
чання ІІІ категорії, система водопостачання та водо
відведення відсутня можливість надання телефонного
зв’язку. потребує поточного ремонту

26,2

Державна служба
статистики України

28954

02357999 Головне управління 18016, м. Черкаси,
(0472) 32-01-71 Нерухоме частина нежитлових
статистики у Чер
вул. О. Дашковича, 39
майно
приміщень адмін
каській області
будівлі

м. Черкаси, вул. О. Даш Черкась 7110136700 розміщення офісу,
частина 2-го поверху одинадцятиповерхової адмін
ковича, 39
ка
соціально-побутових будівлі, опалення приміщень відсутнє, електропоста
об’єктів
чання ІІІ категорії, система водопостачання та водо
відведення відсутня можливість надання телефонного
зв’язку. потребує поточного ремонту

19,3

Державна судова ад
міністрація України

71224

26283946 Територіальне
18015, м. Черкаси,
управління ДСА
вул. Гоголя, 316
України у Черкаській
області

(0472) 37-01-13 Нерухоме будівля
майно

Черкаська обл., м. Хрис Черкась 7124610000 Використання за
тинівка, вул. Черново
ка
лежно від виду ді
ла, 27/6
яльності потенційного
орендаря

приміщення другого поверху 2 -поверхової будівлі.
Енергопостачання, телефонний зв’язок в наявності.
Водопостачання, теплопостачання, оплення відсутні.
Потребує капітального ремонту.

225,4

Державна судова ад
міністрація України

71224

26283946 Територіальне
18015, м. Черкаси,
управління ДСА
вул. Гоголя, 316
України у Черкаській
області

(0472) 37-01-13 Нерухоме будівля
майно

Черкаська обл., м. Канів, Черкась 7110300000 Використання за
вул. Шевченка, 6
ка
лежно від виду ді
яльності потенційного
орендаря

Приміщення 1 та 2 поверхів будівлі в незадовільно
му технічному стані.Енергопостачання, телефонний
зв’язок та водопостачання в наявності. Приміщення
потребує капітального ремонту.

787,1

Міністерство роз
витку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

18184

00209160 ДП Черкаський НДІ Черкаська обл.,
(0472) 336895
ТЕХІМ
м. Черкаси, вул. Шев
ченка, 205

Нерухоме Приміщення 4 повер Черкаська обл., м. Чер Черкась 7110000000 Офісні приміщення
майно
ху адмінкорпусу
каси, вул. Шевченка, 205
ка

на 4-му поверсі 4-ри поверхової будівлі, наявне опа
лення, електропостачання, не потребує ремонту

29,20

Міністерство роз
витку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

18184

00209160 ДП Черкаський НДІ Черкаська обл.,
(0472) 336895
ТЕХІМ
м. Черкаси, вул. Шев
ченка, 205

Нерухоме Приміщення 4 повер Черкаська обл., м. Чер Черкась 7110000000 Офісні приміщення
майно
ху адмінкорпусу
каси, вул. Шевченка, 205
ка

на 4-му поверсі 4-ри поверхової будівлі, наявне опа
лення, електропостачання, не потребує ремонту

20,30

Міністерство роз
витку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

18184

00209160 ДП Черкаський НДІ Черкаська обл.,
(0472) 336895
ТЕХІМ
м. Черкаси, вул. Шев
ченка, 205

Нерухоме Приміщення 4-го по Черкаська обл., м. Чер Черкась 7110000000 Офісні приміщення
майно
верху адміністратив каси, вул. Шевченка, 205
ка
ного корпусу

на 4-му поверсі 4-ри поверхової будівлі, наявне опа
лення, електропостачання, не потребує ремонту

20,50

РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях

28784

РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях

28784

РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях

Нерухоме їдальня для пер
майно
соналу

10

Характеристика
об’єкта оренди5

11084

м. Київ, вул. Володи (044) 289-73-33 Нерухоме Гуртожиток
мирська, 68
майно

9

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

1

ВАТ „Черкась
кий цукрорафі
надний завод»
(ТОВ»Каверкон»)

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

Міністерство освіти і
науки України

373480

4

Адреса
балансоутримувача

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Черкаська обл. м. Сміла, Черкась 7110500000 Розміщення апарату Підвальне приміщення
вул. Соборна, б. 125/1
ка
ри під інтернет
Черкаська обл., м. Канів, Черкась 7110500000 кафе
вул. Шевченка, 102
ка

Черкаська обл., м. Чер
каси, вул. Сурікова, 30

Черкась 7100000000 Для розміщення скла Окремо розташоване
ка
ду, грибниці

14

2

м. Черкаси, вул. До
бровольського, 1

(0472) 37-80-80 Нерухоме Сховище № 88504
майно

м. Черкаси, вул. Добро
вольського, 1

14309572 ВАТ»Черкаський
приладобудівний
завод»

18036, м. Черкаси,
вул. 30 Років Пере
моги, 5/1

(0472) 37-80-80 Нерухоме Сховище № 88039
майно

м. Черкаси, вул. 30-річчя Черкась 7100000000 Для розміщення скла Вбудовано в будівлю 1300 осіб
Перемоги, 5/1
ка
ду, грибниці

885,1

28784

14309572 ВАТ»Черкаський
приладобудівний
завод»

18036, м. Черкаси,
вул. 30 Років Пере
моги, 5/1

(0472) 37-80-80 Нерухоме Сховище № 88030
майно

м. Черкаси, вул. 30-річчя Черкась 7100000000 Для розміщення скла Вбудовано в будівлю 1300 осіб
Перемоги, 5/1
ка
ду, грибниці

892,8

РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях

28784

14309572 ВАТ»Черкаський
приладобудівний
завод»

18036, м. Черкаси,
вул. 30 Років Пере
моги, 5/1

(0472) 37-80-80 Нерухоме Сховище № 88034
майно

м. Черкаси, вул. 30-річчя Черкась 7100000000 Для розміщення скла Вбудовано в будівлю 2500 осіб
Перемоги, 5/1
ка
ду, грибниці

1787,7

РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях

28784

3115364 ПрАТ» КорсуньШевченківське АТП
17144»

Черкаська обл.,
м. КорсуньШевченківське,
вул. Ювілейна, 15

(0472) 37-80-80 Нерухоме Найпростіше укриття Черкаська обл.,
Черкась 7100000000 Для розміщення скла Підвавльне приміщення під гаражом
майно
м. Корсунька
ду, грибниці
Шевченківське, вул. Юві
лейна, 15

145,1

РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях

28784

21367236 ПАТ „Лікувальнооздоровчий
центр»Пролісок»

Черкаська обл.,
Драбівський р-н,
смт Драбів, вул. Са
дова, 5

(0472) 37-80-80 Нерухоме Найпростіше укриття Черкаська обл., Драбів
майно
ський р-н, смт Драбів,
вул. Садова, 5

633,5

РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях

28784

5793821 ВАТ»Піщанський
комбікормовий
завод»

19723, с. ПІЩАНЕ,
(0472) 37-80-80 Нерухоме Сховище № 89475
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ р-н,
майно
ЧЕРКАСЬКА обл.,
УКРАЇНА

РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях

28784

РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях

28784

Черкась 7100000000 Для розміщення скла Вбудовано в будівлю на 749 осіб
ка
ду, грибниці

477,8

Черкаська обл., Золото Черкась 7100000000 Для розміщення скла Вбудовано на 100 осіб
ніський р-н, с. Піщане
ка
ду, грибниці

314,1

3119486 ВАТ »Городищенське Черкаська обл., м. Го (0472) 37-80-80 Нерухоме Протирадіацій
АПТ 17147»
родище, вул. Чехова,
майно
не укриття (ПРУ)
39 Городищенський
№ 90001
р-он.

Черкаська обл., м. Горо Черкась 7100000000 Для розміщення скла Окремо розташована, 200 осіб, склад
дище, вул. Чехова, 39
ка
ду, грибниці
Городищенський р-он.

164,9

32654257 ТОВ „Дніпроін
вест Ч»

Черкаська обл., м. Смі
ла, вул. Севастополь
ська, 14

83,3

27 липня 2020 року

18000, Черкась
ка обл., м Черкаси,
вул. благовісна, 144

(0472) 37-80-80 Нерухоме Сховище№ 89044
майно

Черкась 7100000000 Для розміщення скла Окремо розташоване 50 осіб
ка
ду, грибниці

№ 33 (1313), ч. 3/3

23

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

1
РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях
РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях
РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях
РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях
РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях
Адміністрація Дер
жавної служби спе
ціального зв’язку та
захисту інформації
України
Державне агентство
водних ресурсів
України

Код
органу
управ
ління

2

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

7

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

9

10

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Характеристика
об’єкта оренди5

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

14

28784

32654257 ТОВ „Дніпроін
вест Ч»

18000, Черкась
ка обл., м Черкаси,
вул. благовісна, 144

(0472) 37-80-80 Нерухоме Протирадіацій
майно
не укриття (ПРУ)
№ 88761

Черкаська обл., м. Горо Черкась 7100000000 Для розміщення скла Знаходиться під будівлею контори, в підвалі
дище, вул. Кожедуба, 2
ка
ду, грибниці

90,8

28784

14313725 ВАТ „Смілянський
машинобудівний
завод»

(0472) 37-80-80 Нерухоме Сховище № 89018
майно

Черкаська обл., м. Смі
ла, вул. Леніна, 67

Черкась 7100000000 Для розміщення скла Вбудоване в будинок 300 осіб
ка
ду, грибниці

674,4

28784

14313725 ВАТ „Смілянський
машинобудівний
завод»

(0472) 37-80-80 Нерухоме Сховище № 89019
майно

Черкаська обл., м. Смі
ла, вул. Леніна, 67

Черкась 7100000000 Для розміщення скла Вбудоване в будинок 300 осіб
ка
ду, грибниці

–

28784

5518948 ВАТ „Черкаський
хлібокомбінат»

20700, Черкась
ка обл., м. Сміла,
вул. НЕЗАЛЕЖНОС
ТІ, б 67
20700, Черкась
ка обл., м. Сміла,
вул. НЕЗАЛЕЖНОС
ТІ, б 67
18030, м. Черкаси,
вул. Чигиринська, 7

(0472) 37-80-80 Нерухоме Сховище № 88528
майно

Черкаська обл., м. Чер
каси, вул. Ільїна, № 248

Черкась 7100000000 Для розміщення скла Окремо разташоване
ка
ду, грибниці

108,8

28784

32654257 ТОВ „Дніпроін
вест Ч»

18000, Черкась
ка обл., м Черкаси,
вул. благовісна, 144

(0472) 37-80-80 Нерухоме Сховище № 91403
майно

Черкаська обл.,
м. Умань, вул. Дерев’я
нка, 1

Черкась 7100000000 Для розміщення скла Вбудоване в будівлю, 100 осіб, сховище
ка
ду, грибниці

163,9

27226

05433488 Відділ Урядового
фельд’єгерського
зв’язку в м. Чер
нігові

м. Чернігів, Київське (0462) 678-079
шосе, 3

14000, м. Чернігів,
вул. Ринкова, 20

Чернігів 7410136600 для розміщення
ська
обласного вузла
спецзв’язку

третій поверх цегляної будівлі, в наявності електро-,
тепло-, водопостачання, водовідведення. Потребує
поточного ремонту

300,0

38094

1034320 Ніжинське міжра
йонне управління
водного господар
ства
01432813 Східно-Українська
геофізична розвід
увальна експедиція
Державного геофі
зичного підприєм
ства «Укргеофізика»
01432813 Східно-Українська
геофізична розвід
увальна експедиція
Державного геофі
зичного підприєм
ства «Укргеофізика»
01432813 Східно-Українська
геофізична розвід
увальна експедиція
Державного геофі
зичного підприєм
ства «Укргеофізика»
01432813 Східно-Українська
геофізична розвід
увальна експедиція
Державного геофі
зичного підприєм
ства «Укргеофізика»
01432813 Східно-Українська
геофізична розвід
увальна експедиція
Державного геофі
зичного підприєм
ства «Укргеофізика»
01432813 Східно-Українська
геофізична розвід
увальна експедиція
Державного геофі
зичного підприєм
ства «Укргеофізика»
01432813 Східно-Українська
геофізична розвід
увальна експедиція
Державного геофі
зичного підприєм
ства «Укргеофізика»
01432813 Східно-Українська
геофізична розвід
увальна експедиція
Державного геофі
зичного підприєм
ства «Укргеофізика»
01432842 Полтавська експеди
ція по геофізичним
дослідженням у
свердловинах ДГП
«Укргеофізика»
01432032 Український держав
ний геологорозвіду
вальний інститут
37982090 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Бахмацькому р-ні
Чернігівської області

Чернігівська обл.,
Прилуцький р-н,
с. Переволочна,
вул. Шкільна, 20
м. Чернігів, вул. Ін
струментальна, 6

(04631) 7-19-08 Нерухоме Частина приміщення Чернігівська обл.,
Чернігів 7410400000 для розміщення
майно
складу
м. Ніжин, вул. Коцюбин
ська
складу
ського, 1

Одноповерхова цегляна будівля в задовільному стані.
Теплопостачання та водопровод відсутні

291

(0532) 59-05-41 Нерухоме будівлі і споруди був Чернігівська обл., Ічнян Чернігів 7421710100 За призначенням
майно
шої бази сейсмопар ський р-н, м. Ічня
ська
тії № 5 в тому числі:
адмін корпус;

одноповерхова будівля

120,00

м. Прилуки, вул. Ал (0532) 59-05-41 Нерухоме будівлі і споруди був Чернігівська обл., Ічнян Чернігів 7421710100 За призначенням
газіна, 60
майно
шої бази сейсмопар ський р-н, м. Ічня
ська
тії № 5 в тому числі:
блок АПБ;

одноповерхова будівля

50,00

м. Мена, вул. До
вженка, 13-а

(0532) 59-05-41 Нерухоме будівлі і споруди був Чернігівська обл., Ічнян Чернігів 7421710100 За призначенням
майно
шої бази сейсмопар ський р-н, м. Ічня
ська
тії № 5 в тому числі:
блок допоміжних
служб;

одноповерхова будівля

30,00

Менський р-н, с. Са (0532) 59-05-41 Нерухоме будівлі і споруди був Чернігівська обл., Ічнян Чернігів 7421710100 За призначенням
дове, вул. Пере
майно
шої бази сейсмопартії ський р-н, м. Ічня
ська
моги, 4
№ 5 в тому числі: бу
динок для спалення

одноповерхова будівля

12,00

Полтавська обл., Пол (0532) 59-05-41 Нерухоме будівлі і споруди був Чернігівська обл., Ічнян Чернігів 7421710100 За призначенням
тавський р-н, с. Роз
майно
шої бази сейсмопартії ський р-н, м. Ічня
ська
сошенці, вул. Ле
№ 5 в тому числі: бу
ніна, 1
динок розбірний;

одноповерхова будівля

87,00

Полтавська обл., Пол (0532) 59-05-41 Нерухоме будівлі і споруди був Чернігівська обл., Ічнян Чернігів 7421710100 За призначенням
тавський р-н, с. Роз
майно
шої бази сейсмопартії ський р-н, м. Ічня
ська
сошенці, вул. Ле
№ 5 в тому числі: ма
ніна, 1
теріальний склад;

одноповерхова будівля

119,60

Полтавська обл., Пол (0532) 59-05-41 Нерухоме будівлі і споруди був Чернігівська обл., Ічнян Чернігів 7421710100 За призначенням
тавський р-н, с. Роз
майно
шої бази сейсмопар ський р-н, м. Ічня
ська
сошенці, вул. Ле
тії № 5 в тому числі:
ніна, 1
КПП

одноповерхова будівля

7

Полтавська обл., Пол (0532) 59-05-41 Нерухоме будівлі і споруди був Чернігівська обл., Ічнян Чернігів 7421710100 За призначенням
тавський р-н, с. Роз
майно
шої бази сейсмопар ський р-н, м. Ічня
ська
сошенці, вул. Ле
тії № 5 в тому числі:
ніна, 1
службовий будинок.

одноповерхова будівля

110,00

Полтавська обл., Пол (04631) 3-11-06 Нерухоме Склад ВМ
тавський р-н, с. Роз
майно
сошенці, вул. Кремен
чуцька, 6

Чернігівська обл., Ніжин Чернігів 7410400000 За призначенням
ський р-н, с. Талалаївка
ська

одноповерхова будівля на огороженій земельній ді
лянці площею 5,48 га

342,90

04114, м. Київ,
(044) 206-35-70
вул. Автозаводська,
78-а
16500 Чернігівська
(04635) 4-40-29
обл., Бахмацький р-н,
м. Бахмач, вул. Со
борності, 31

Нерухоме частина даху будівлі
майно

м. Чернігів, вул. Івана
Мазепи, 12

Нерухоме частина адмінпримі
майно
щення

16703 Чернігівська
(04633) 2-11-08 Нерухоме гараж на 2 бокси
обл., м. Ічня, вул. Ге
майно
роїв Майдану, 8

16500 Чернігівська обл., Чернігів 7420310100 для розміщення офіс Будівля двоповерхова, на все приміщення єдина сис
м. Бахмач, вул. Собор
ська
них приміщень
тема опалення, водопостачання, електропостачання,
ності, 31
телефонного зв’язку, специфічного устаткування
немає, вільна площа знаходиться на першому по
версі, потребує поточного ремонту технічний стан
задовільний
15100 Чернігівська обл., Чернігів 7421410100 для розміщення офіс Будівля двоповерхова, на все приміщення єдина
м. Городня, вул. Неза
ська
них приміщень
система опалення, електропостачання, телефонно
лежності, 57
го зв’язку, специфічного устаткування немає, вільна
площа знаходиться на першому поверсі, потребує
ремонту в залежності від мети використання, техніч
ний стан задовільний
16703 Чернігівська обл., Чернігів 7421710100 для розміщення лег Одноповерхова будівля, є система електропостачан
м. Ічня, вул. Героїв Май
ська
кових автомобілів
ня, специфічного устаткування немає, технічний стан
дану, 8
задовільний

15300, Чернігівська
обл., м. Корюківка,
вул. Зарічна, 10/1

15300, Чернігівська обл., Чернігів 7422410100 для розміщення лег частина приміщення гаражу, стіни цегляні, дах кри
м. Корюківка, вул. За
ська
кових автомобілів
тий шифером
річна, 10/1

20,9

16300 Чернігівська обл., Чернігів 7422755100 для розміщення лег Одноповерхова будівля, системи опалення, електро
смт Куликівка, вул. Пар
ська
кових автомобілів
постачання та водопостачання відсутні, технічний
тизанська, 2а
стан задовільний

16,9

Нерухоме адміністративна
майно
будівля

Державна служба
геології та надр
України

21077

Державна служба
геології та надр
України

21077

Державна служба
геології та надр
України

21077

Державна служба
геології та надр
України

21077

Державна служба
геології та надр
України

21077

Державна служба
геології та надр
України

21077

Державна служба
геології та надр
України

21077

Державна служба
геології та надр
України

21077

Державна служба
геології та надр
України

21077

Державна служба
геології та надр
України
Державна казначей
ська служба України

21077

Державна казначей
ська служба України

28774

37715958 Управління Держав 15100 Чернігівська
(04645) 2-10-90 Нерухоме частина адмінпримі
ної казначейської
обл., м. Городня,
майно
щення
служби України у
вул. Незалежності, 57
Городнянському р-ні
Чернігівської області

Державна казначей
ська служба України

28774

Державна казначей
ська служба України

28774

Державна казначей
ська служба України

28774

38030010 Управління Держав
ної казначейської
служби України в Іч
нянському р-ні Чер
нігівської області
37750065 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Корюківському р-ні
Чернігівської області
37888512 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Куликівському р-ні
Чернігівської області

28774

(04657) 3 19 42

Нерухоме гараж
майно

16300 Чернігівська
(04643) 2-16-08 Нерухоме гараж
обл., смт Куликівка,
майно
вул. Партизанська, 2а

Чернігів 7410100000 розміщення технічних
ська
засобів та антен

28,04
70,9

29,9
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відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

1

Код
органу
управ
ління

2

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

7

8

(04644) 2-36-73 Нерухоме частина гаражу
майно

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

9

10

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Державна казначей
ська служба України

28774

38030136 Управління Держав 15600 Чернігів
ної казначейської
ська обл., м. Мена,
служби України у
вул. Героїв АТО, 20
Менському р-ні Чер
нігівської області

Державна казначей
ська служба України

28774

37716092 Ніжинське Управлін 16600 Чернігівська
(04631) 2-06-09 Нерухоме гараж металевий
ня Державної каз
обл., м. Ніжин, пл.
майно
начейської служби Марії Заньковецької, 4
України Чернігівської
області

Державна казначей
ська служба України

28774

37716092 Ніжинське Управлін 16600 Чернігівська
(04631) 2-06-09 Нерухоме господарський сарай 16600 Чернігівська обл., Чернігів 7410400000 для підсобних при
ня Державної каз
обл., м. Ніжин, пл.
майно
м. Ніжин, пл. Марії Зань ська
міщень
начейської служби Марії Заньковецької, 4
ковецької, 4
України Чернігівської
області

Державна казначей
ська служба України

28774

38049215 Управління Держав
ної казначейської
служби Украї
ни у НовгородСіверському р-ні
Чернігівської області

Державна казначей
ська служба України

28774

37984681 Прилуцьке Управлін 17500 Чернігівська
ня Державної каз
обл., м. Прилуки,
начейської служби вул. Вокзальна, 6
України Чернігівської
області

Державна казначей
ська служба України

28774

38046020 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Ріпкинському р-ні
Чернігівської області

Державна казначей
ська служба України

28774

Державна казначей
ська служба України

16000 Чернігівська
(04658) 3-12-17 Нерухоме частина адмінпримі
обл., м. Новгород -Сі
майно
щення
верський, вул. Сво
боди, 12

Характеристика
об’єкта оренди5

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

14

15600 Чернігівська обл., Чернігів 7423010100 для розміщення лег Одноповерхова будівля з системою електропоста
м. Мена, вул. Героїв
ська
кових автомобілів
чання, системи опалення та водопостачання відсутні,
АТО, 20
технічний стан задовільний

56,1

16600 Чернігівська обл., Чернігів 7410400000 для розміщення лег Одноповерхова металева будівля, системи опалення,
м. Ніжин, пл. Марії Зань ська
кових автомобілів
електропостачання та водопостачання відсутні (по
ковецької, 4
требує капітального ремонту покрівля гаражу)

11,1

Одноповерхова цегляна будівля, системи опалення,
електропостачання та водопостачання відсутні (по
требує капітального ремонту покрівля сараю (покрів
ля шиферна))

31

16000 Чернігівська обл., Чернігів 7423610100 для розміщення офіс Двоповерхова будівля, на все приміщення єдина
м. Новгород -Сівер
ська
них приміщень
система опалення, електропостачання та водопос
ський, вул. Свободи, 12
тачання, специфічного устаткування немає, вільна
площа знаходиться на першому поверсі, технічний
стан задовільний

173,7

(04637) 7-11-66 Нерухоме гараж
майно

17500 Чернігівська обл., Чернігів 7410700000 для розміщення лег Одноповерхова цегляна будівля з системою електро
м. Прилуки, вул. Вок
ська
кових автомобілів
постачання, системи опалення та водопостачання
зальна, 6
відсутні, технічний стан задовільний

40,5

15000, Чернігівська
обл., смт Ріпки,
вул. Святомиколаїв
ська, 104

(04641) 2-19-05 Нерухоме частина адмінпримі
майно
щення

15000, Чернігівська обл., Чернігів 7424455100 для розміщення офіс Двоповерхова будівля, на все приміщення єдина сис
смт Ріпки, вул. Святоми
ська
них приміщень
тема опалення, електропостачання та водопостачан
колаївська, 104
ня, телефонного зв’язку, специфічного устаткування
немає, вільна площа знаходиться на першому повер
сі, не потребує ремонту, технічний стан задовільний

36,3

38046020 Управління Держав
ної казначейської
служби України у
Ріпкинському р-ні
Чернігівської області

15000, Чернігівська
обл., смт Ріпки,
вул. Святомиколаїв
ська, 104

(04641) 2-19-05 Нерухоме гараж на 2 бокси
майно

15000, Чернігівська обл., Чернігів 7424455100 для розміщення лег Будівля цегельна,система опалення, електропос
смт Ріпки, вул. Святоми
ська
кових автомобілів
тачання та водопостачання відсутня, не потребує
колаївська, 104
ремонту, технічний стан задовільний

28774

36956300 Управління Держав
ної казначейської
служби України у Со
сницькому р-ні Чер
нігівської області

16100 Чернігівська
обл., смт Сосниця,
вул. Виноградсько
го, 12а

(04655) 2-03-58 Нерухоме частина гаражу
майно

16100 Чернігівська обл., Чернігів 7424955100 для розміщення лег Одноповерхова будівля, системи опалення, електро
смт Сосниця, вул. Ви
ська
кових автомобілів
постачання та водопостачання відсутні, техічний стан
ноградського, 12а
задовільний

54,8

Державна казначей
ська служба України

28774

37331218 Управління Держав 17300 Чернігівська
ної казначейської
обл., смт Срібне,
служби України у
вул. Незалежності, 5
Срібнянському р-ні
Чернігівської області

(04639) 2-19-66 Нерухоме частина адмінпримі
майно
щення

17300 Чернігівська обл., Чернігів 7425155100 для розміщення офіс Будівля двоповерхова, на все приміщення єдина
смт Срібне, вул. Неза
ська
них приміщень
система електропостачання,телефонний зв»язок.
лежності, 5
Частина приміщення опалюється. Вільна площа зна
ходиться на першому поверсі, потребує ремонту в
залежності від мети використання, технічний стан
задовільний

79,16

Державна казначей
ська служба України

28774

37331218 Управління Держав 17300 Чернігівська
ної казначейської
обл., смт Срібне,
служби України у
вул. Незалежності, 5
Срібнянському р-ні
Чернігівської області

(04639) 2-19-66 Нерухоме гараж
майно

17300 Чернігівська обл., Чернігів 7425155100 для розміщення лег Одноповерхова будівля з системою електропоста
смт Срібне, вул. Неза
ська
кових автомобілів
чання, системи опалення та водопостачання відсутні,
лежності, 5
технічний стан задовільний

41,8

Державна казначей
ська служба України

28774

37387323 Управління Держав 17200 Чернігівська
(04634) 2-13-21 Нерухоме частина адмінпримі
ної казначейської
обл., смт Талалаївка,
майно
щення
служби України у
вул. Освіти, 38а
Талалаївському р-ні
Чернігівської області

17200 Чернігівська
обл., смт Талалаївка,
вул. Освіти, 38а

118,7

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993455 ДП Борзнянське ЛГ 16400, Чернігівська
обл., м. Борзна,
вул. Пантелеймона
Куліша, 115

Нерухоме Склад
майно

16400, Чернігівська обл., Чернігів 7420810100 для здійснення
м. Борзна, вул. Садо
ська
підприємницької ді
ва, 34
яльності

Введено в експлуатацію 1972 р. в задовільному стані,
потребує капітальний ремонт

124,5

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993509 ДП Добрянське ЛГ

Чернігівська обл., Ріп 0464145270
кінський р-н, смт До
брянка, вул. Полісь
ка, 24А

Нерухоме Магазин
майно

Чернігівська обл Ріпкін
ський р-н с Олешня в
Лісова 23

Чернігів 7424455400 Роздрібна торгівля
ська

Введено в експлуатацію 1985 рік в задовільному ста
ні, потребує косметичний ремонт

126,2

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993509 ДП Добрянське ЛГ

Чернігівська обл., Ріп 0464145270
кінський р-н, смт До
брянка, вул. Полісь
ка, 24А

Нерухоме Їдальня
майно

Чернігівська обл Ріпкін
ський р-н с Олешня в
Лісова 25

Чернігів 7424455400 Роздрібна торгівля,
ська
харчування

Введено в експлуатацію 1994 рік в задовільному ста
ні, потребує косметичний ремонт

167,6

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993521 ДП Ніжинське ЛГ

16600, Чернігів
ська обл., м. Ніжин,
вул. Московська, 5

0463125520

Нерухоме Гараж з добудовою
майно

16600, Чернігівська обл., Чернігів 7420684001 для здійснення
м. Ніжин, вул. Липів
ська
підприємницької ді
різька, 55
яльності

Введено в експлуатацію1985 р, перебуває в задо
вільному стані

360,7

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993521 ДП Ніжинське ЛГ

16600, Чернігів
ська обл., м. Ніжин,
вул. Московська, 5

0463125520

Нерухоме Склад ПММ
майно

16600, Чернігівська обл., Чернігів 7420684001 для здійснення
м. Ніжин, вул. Липів
ська
підприємницької ді
різька, 55
яльності

Введено в експлуатацію1995 р, перебуває в задо
вільному стані

86,9

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993521 ДП Ніжинське ЛГ

16600, Чернігів
ська обл., м. Ніжин,
вул. Московська, 5

0463125520

Нерухоме Ємкості для ПММ
майно
з бензоколонкою

16600, Чернігівська обл., Чернігів 7420684001 для здійснення
м. Ніжин, вул. Липів
ська
підприємницької ді
різька, 55
яльності

Введено в експлуатацію 1987 р, перебуває в задо
вільному стані

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993521 ДП Ніжинське ЛГ

16600, Чернігів
ська обл., м. Ніжин,
вул. Московська, 5

0463125520

Нерухоме Пожежна водойма
майно

16600, Чернігівська обл., Чернігів 7420684001 для здійснення
м. Ніжин, вул. Липів
ська
підприємницької ді
різька, 55
яльності

Введено в експлуатацію 2011 р,перебуває в задо
вільному стані

150

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993521 ДП Ніжинське ЛГ

16600, Чернігів
ська обл., м. Ніжин,
вул. Московська, 5

0463125520

Нерухоме Асфальтове покриття 16600, Чернігівська обл., Чернігів 7420684001 для здійснення
майно
м. Ніжин, вул. Липів
ська
підприємницької ді
різька, 55
яльності

Введено в експлуатацію 2007р, перебуває в задо
вільному стані

1350

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993461 ДП Прилуцьке ЛГ

17500, Чернігівська
обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 288

0463750105

Нерухоме Будівля цеху № 1
майно

17500, Чернігівська обл., Чернігів 7410700000 для налагодження
Цех з металокострукцій 1969 року, залишкова вар
м. Прилуки, пров. Сагай ська
виробництва по пере тість 62684,10 грн., стан задовільний
дачного, 28
робці деревини

950,3

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993461 ДП Прилуцьке ЛГ

17501 Чернігівська
обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 288

0463750105

Нерухоме Будівля цеху № 3
майно

17500, Чернігівська
обл. м. Прилуки, пров.
Сагайдач-ного, 28

764,8

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993461 ДП Прилуцьке ЛГ

17502 Чернігівська
обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 288

0463750105

Нерухоме Будівля їдальні
майно

16700, Чернігівська обл. Чернігів 7410700000 для використання як Цегляна будівля 1984 року, залишкова вартість
м. Ічня, вул. Воскресін
ська
об’єкту торгівлі
21618,07 грн., стан задовільний
ська, 239

192,9

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993461 ДП Прилуцьке ЛГ

17502 Чернігівська
обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 288

0463750105

Нерухоме Столярна майстерня
майно

16700, Чернігівська обл. Чернігів 7410700000 для налагодження
Цегляна будівля 1960 року, залишкова вартість
м. Ічня, вул. Воскресін
ська
виробництва по пере 2838,24 грн., стан задовільний
ська, 239
робці деревини

284,3

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993461 ДП Прилуцьке ЛГ

17502 Чернігівська
обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 288

0463750105

Нерухоме Арочний склад № 3
майно

17500, Чернігівська
обл. м. Прилуки, пров.
Сагайдач-ного, 28

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

00993461 ДП Прилуцьке ЛГ

17503 Чернігівська
обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 288

0463750106

Нерухоме Склад
майно

16700, Чернігівська обл. Чернігів 7421710100 для налагодження
Будівля складу 1989 року, залишкова вартість
м. Ічня, вул. Воскресін
ська
виробництва по пере 8546,53 грн., стан задовільний
ська, 239
робці деревини

330,5

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

Чернігівська обл., м. Бо Чернігів 7420610100 за призначенням
бровиця, вул. Незалеж
ська
ності, 8

82,9

721219 Бобровицька район Чернігівська обл.,
на державна лікарня м. Бобровиця,
ветеринарної ме
вул. Незалежності, 4
дицини

27 липня 2020 року

465321130

(02-32) 2-14-18 Нерухоме будинок
майно

Чернігів 7425355100 для розміщення офіс Будівля двоповерхова, на все приміщення єдина
ська
них приміщень
система опалення, електропостачання, телефонно
го зв’язку, специфічного устаткування немає, вільна
площа знаходиться на першому поверсі, технічний
стан задовільний

Чернігів 7410700000 для використання як Арочний склад з металоконструкцій 1969 року, за
ська
складу для зберігання лишкова вартість 24703,96 грн., стан задовільний
матеріалів

Чернігів 7410700000 для використання як Арочний склад з металоконструкцій 2001 року, за
ська
складу для зберігання лишкова вартість 7730,19 грн., стан задовільний
матеріалів

фундамент цегляний; стіни – дерево обкладене
цеглою; перегородки -дерев’яні поштукатурені;
перекриття-балки з підшивкою стелі; підлога – до
шки по цегляним стовпам; покрівля-крокви з колод
азбофанера; стіни – подвійні, глухі пофарбовані;
опалення- водяне/газ, електроенергія; оздоблення
зовнішнє-обкладка цеглою; оздоблення внутрішнєпоштукатурено,шпа-лери
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495

25

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

7

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

9

10

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

1

2

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

721219 Бобровицька район Чернігівська обл.,
на державна лікарня м. Бобровиця,
ветеринарної ме
вул. Незалежності, 4
дицини

(02-32) 2-14-18 Нерухоме гараж
майно

Чернігівська обл., м. Бо Чернігів 7420610100 за призначенням
бровиця, вул. Незалеж
ська
ності, 4

21210

721219 Бобровицька район Чернігівська обл.,
на державна лікарня м. Бобровиця,
ветеринарної ме
вул. Незалежності, 4
дицини

(02-32) 2-14-18 Нерухоме гараж
майно

Чернігівська обл., м. Бо Чернігів 7420610100 за призначенням
бровиця, вул. Незалеж
ська
ності, 4

21210

721219 Бобровицька район Чернігівська обл.,
на державна лікарня м. Бобровиця,
ветеринарної ме
вул. Незалежності, 4
дицини

(02-32) 2-14-18 Нерухоме гараж
майно

21210

721171 Коропська районна
державна лікарня
ветеринар-ної ме
дицини

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Ки
бальчича, 2

(02-56) 2-16-86

21210

721171 Коропська районна
державна лікарня
ветеринарної ме
дицини

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Ки
бальчича, 2

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

721171 Коропська районна
державна лікарня
ветеринарної ме
дицини

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

Характеристика
об’єкта оренди5

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

13

14

Фундамент цегляний стрічковий; стіни – цегляні
під розшивку; перегородки цегляні; перекриттядерев’яне підшивне, підлога бетонна, покрівля –
крокви з колод азбофанера; двері-щитові дерев’яні,
пофарбовані.
Фундаментцегляний; стіни цегляні; перегородки це
гляні; перекриття- балки з підшивкою стелі; підлога
бетонна; покрівля-крокви з колод азбофанера; вікна
одинарні; двері щитові пофарбовані; електроенергія

107,2

Чернігівська обл., Бо
Чернігів 7420684801 за призначенням
бровицький р-н, с. Нова
ська
Басань, вул. Шевчен
ка, 18

фундамент цегляний,стіни цегляні, перекриття –
балки з підшивкою стелі, підлога земляна, крокви
з колод азбофанера, вікна глухі, нефарбовані; двері
щитові.

34,1

Нерухоме склад
майно

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Завод
ська, 88

Чернігів 7422255100 за призначенням
ська

фундамент та цоколь цегляний стрічковий; стіни
цегляні; підлога – дошка по бетонній основі; дах:4
схила а/ц по дерев’яним кроквам; вікна одинарні,
двері однополотні

33,6

(02-56) 2-16-86

Нерухоме сарай
майно

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Завод
ська, 88

Чернігів 7422255100 за призначенням
ська

126,9

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Ки
бальчича, 2

(02-56) 2-16-86

Нерухоме будівля ветлікарні
майно

Чернігівська обл., Ко
Чернігів 7422284001 за призначенням
ропський р-н, с. Криски,
ська
вул. Заводська, 21

721171 Коропська районна
державна лікарня
ветеринарної ме
дицини

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Ки
бальчича, 2

(02-56) 2-16-86

Нерухоме сарай
майно

Чернігівська обл., Ко
Чернігів 7422284001 за призначенням
ропський р-н, с. Криски,
ська
вул. Заводська, 21

21210

721171 Коропська районна
державна лікарня
ветеринарної ме
дицини

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Ки
бальчича, 2

(02-56) 2-16-86

Нерухоме погріб
майно

Чернігівська обл., Ко
Чернігів 7422284001 за призначенням
ропський р-н, с. Криски,
ська
вул. Заводська, 21

фундамент та цоколь стрічковий цегляний; стіни:
рублені в закидку із пластин поштукатурені і побілені;
перегородки: цегла; міжповерхове перекриття: на
стил із дошок по дерев’яним балкам; підлога земля
на; дах: 2 схила, залізо по дерев’яним кроквам; вікна
одинарні, двері двополотні.
фундамент та цоколь цегляний стрічковий; стіни
дерев’яні зовні обкладені цеглою, внутрішньо по
штукатурені, побілені; перегородки дерев’яні
поштукатурені, побілені; перегородки дерев’яні,
поштукатурен, побілені; міжповерхове перекриття
підшивне, поштукаткурене розчином, побілене; до
шка по дерев’яним лагам; дах: 2-х скатна покрівляз
а/ц хвилястих листів; вікна стулкові подвійні, двері
однополотні; опалення пічне; сентехобладнання –
електрозабезпечення.
фундамент та цоколь стрічковий цегляний; стіни
цегляні; перегородки цегляні; міжповерхове пере
криття: накат з дошок по дерев’яних балках; підло
га – земля; дах 2-х скатний, покрівля з а/ц хв. Листів;
Двері однополотні щитові.
фундамент та цоколь: земельні роботи копанням
котловану; перегородки відсутні; міжповерхове пере
криття: цегляний звід; підлога: цегляна стяжка; двері
дерев’яні щитові.

21210

721171 Коропська районна
державна лікарня
ветеринарної ме
дицини

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Ки
бальчича, 2

(02-56) 2-16-86

Нерухоме будівля ветлікарні
майно

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Піща
на, 28

Чернігів 7422255100 за призначенням
ська
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Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

721171 Коропська районна
державна лікарня
ветеринарної ме
дицини

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Ки
бальчича, 2

(02-56) 2-16-86

Нерухоме сарай
майно

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Піща
на, 28

Чернігів 7422255100 за призначенням
ська

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

721171 Коропська районна
державна лікарня
ветеринарної ме
дицини

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Ки
бальчича, 2

(02-56) 2-16-86

Нерухоме гараж
майно

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Піща
на, 28

Чернігів 7422255100 за призначенням
ська

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

720852

Носівська районна
державна лікарня
ветеринарної ме
дицини

Чернігівська обл.,
(02-42) 2-12-37
м. Носівка, вул. Цен
тральна, 11

Нерухоме нежитлова будівля
майно

Чернігівська обл., м. Но Чернігів 7423810100 за призначенням
сівка, вул. Центральна, 1 ська

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів
Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

720852

Носівська районна
державна лікарня
ветеринарної ме
дицини

Чернігівська обл.,
(02-42) 2-12-37
м. Носівка, вул. Цен
тральна, 11

Нерухоме погріб
майно

Чернігівська обл., м. Но Чернігів 7423810100 за призначенням
сівка, вул. Центральна, 1 ська

фундамент та цоколь цегляний стрічковий; стіни:
дерев’яні щитові поштукатурені і побілені, обкладені
цеглою; перегородки: дерев’яні, поштукатурені і по
білені; міжповерхове перекриття:настил із дошок по
дерев’яним балкам; підлога:дошка по дерев’яним
лагам; дах а/ц по дерев’яним кроквам; вікна подвійні
глухі; двері одно і двопол.; опалення водяне; сантехо
бладнання:електрозабезпечення.
фундамент та цоколь цегла 0,50м; стіницегла
0,40м не штукатурені, побілені; перегородки: це
гла; міжповерхове перекриття: настил із дошок по
дерев’яним балкам; підлога – бетон; дах:2 схила
а/ц по дерев’яним балкам; вікнаодинарні, двері
однополотні; сантехобладнання: електрозабезпе
чення.
фундамент та цоколь цегляний стрічковий 0,25м;
стіни цегляні 0,25 м не штукатурені, не побілені;
перегородки: дерев’яні, поштукатурені і побіле
ні; міжповерхове перекриття: настил із дошок по
дерев’яним балкам; підлога: бетон; дах: 2 схила а/ц
по дерев’яним кроквам; вікна одинарні глухі, двері
одно і двополотні; опалення пічне; сантехобладнання:
електрозабезпечення.
фундамент цегляний; стіни дерев’яні обкладені в
0,5 цегли; перегородки дерев’яні; горище дерев’яне
підшивне; дах:шифер; підлога дерев’яна по лагах;
вікна подвійні; зовнішнє оздоблення під розшивку;
внутрішнє оздоблення під штукатурку; цунтральне
опалення водяне; є водопровід.
фундамент: земляні роботи; стіни і перегородки це
гляні; перекриття бетонне; підлога земляна.

21210

720852

Носівська районна
державна лікарня
ветеринарної ме
дицини

Чернігівська обл.,
(02-42) 2-12-37
м. Носівка, вул. Цен
тральна, 11

Нерухоме вбиральня
майно

Чернігівська обл., м. Но Чернігів 7423810100 за призначенням
сівка, вул. Центральна, 1 ська

стіни і перегородки дерев’яні; дах:шифер; підлога
дерев’яна.

21210

720852

Носівська районна
державна лікарня
ветеринарної ме
дицини

Чернігівська обл.,
(02-42) 2-12-37
м. Носівка, вул. Цен
тральна, 11

Нерухоме сарай
майно

Чернігівська обл., м. Но Чернігів 7423810100 за призначенням
сівка, вул. Центральна, 1 ська

фундамент цегляний(в 1,5 цегли); стіни і перегород
ки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля шифер;
підлога земляна.
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21210

720852

Носівська районна
державна лікарня
ветеринарної ме
дицини

Чернігівська обл.,
(02-42) 2-12-37
м. Носівка, вул. Цен
тральна, 11

Нерухоме гараж
майно

Чернігівська обл., м. Но Чернігів 7423810100 за призначенням
сівка, вул. Центральна, 1 ська

фундамент цегляний(в 1,5 цегли); стіни і перегород
ки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля шифер;
підлога земляна.

45,2

21210

720852

Носівська районна
державна лікарня
ветеринарної ме
дицини

Чернігівська обл.,
(02-42) 2-12-37
м. Носівка, вул. Цен
тральна, 11

Нерухоме паркан
майно

Чернігівська обл., м. Но Чернігів 7423810100 за призначенням
сівка, вул. Центральна, 1 ська

дерев’яний

21210

720852

Носівська районна
державна лікарня
ветеринарної ме
дицини

Чернігівська обл.,
(02-42) 2-12-37
м. Носівка, вул. Цен
тральна, 11

Нерухоме колодязь
майно

Чернігівська обл., м. Но Чернігів 7423810100 за призначенням
сівка, вул. Центральна, 1 ська

бетонний

21210

71113

Чернігівська районна Чернігівська обл.,
72-32-75
державна лікарня
м. Чернігів, вул. Гро
ветеринарної ме
мадська, 34
дицини

Нерухоме будівля ветлікарні
майно

Чернігівська обл., Чер
нігівський р-н, смт М.
-Коцюбинське, вул. Ко
цюбинського, 1

фундамент та цоколь: цегла 51 см.; стіни:цегла
51 см., внутрішнє оздоблення штукатурка;
міжповерхове перекриття: дерев’яний накат;
підлога: цемент, дерев’яна дощата; дах:дерев’яні
стропила, обрешітка, шифер; вікна двійні; двері
фільончасті; опалення водяне; сантехобладнання:
електрика, газ.

Чернігів 7425555400 за призначенням
ська

130,7
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відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

7

8

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

9

10

Характеристика
об’єкта оренди5

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

1

2

13

14

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40310334 Головне управління м. Чернігів,
Держпродспожив вул. 1-Травня, 180
служби в Чернігів
ській області

3-71-42

Нерухоме нежитлова будівля
майно

Чернігівська обл., м. Бо Чернігів 7420610100 за призначенням
бровиця, вул. Незалеж
ська
ності, буд. 183 з/2

фундамент:стрічкові бетонні блоки; стіни цегля
ні, зсередини поштукатурені, поклеєні шпалери;
перегородки:цегляні, поштукатурені з обох боків;
перекриття:плити залізобетонні поштукатурені, по
білені; підлога дерев’яна по залізобетонних плитах,
пофарбована; крокви з брусків, обрешітка з дощок,
покрівля -азбофанера; вікна дерев’яні створчсті; две
рі фільончасті пофарбовані; сходи залізобетонні

123,7

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40310334 Головне управління м. Чернігів,
Держпродспожив вул. 1-Травня, 180
служби в Чернігів
ській області

3-71-42

Нерухоме сарай
майно

Чернігівська обл., м. Бо Чернігів 7420610100 за призначенням
бровиця, вул. Незалеж
ська
ності, буд. 183 з/2

фундамент: бетонні блоки; стіни цегляні; покрівля:
шифер; перекриття: з/б плита; підлога: п/ц стяжка.

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40310334 Головне управління м. Чернігів,
Держпродспожив вул. 1-Травня, 180
служби в Чернігів
ській області

3-71-42

Нерухоме гараж
майно

Чернігівська обл., м. Бо Чернігів 7420610100 за призначенням
бровиця, вул. Незалеж
ська
ності, буд. 183 з/2

фундамент: бетонні блоки; стіни цегляні; покрівля:
шифер; перекриття дерев’яне; підлога: п/ц стяжка;
вікно одинарне; двері металеві.

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40310334 Головне управління м. Чернігів,
Держпродспожив вул. 1-Травня, 180
служби в Чернігів
ській області

3-71-42

Нерухоме будівля (службова не Чернігівська обл., м. Но Чернігів 7423810100 за призначенням
майно
житлова будівля)
сівка, вул. Вокзальна, 10
ська

фундамент: цегла; стіни: цегла; покрівля:шифер; пе
рекриття ж/б плита; сходи бетонні.

114,5

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40310334 Головне управління м. Чернігів,
Держпродспожив вул. 1-Травня, 180
служби в Чернігів
ській області

3-71-42

Нерухоме нежитлова будівля
майно

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Возне
сенська, 51

Чернігів 7422255100 за призначенням
ська

фундамент: цегла; стіни: цегла; покрівля: метал; пе
рекриття: дерево; підлога: дерево.

105,9

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40310334 Головне управління м. Чернігів,
Держпродспожив вул. 1-Травня, 180
служби в Чернігів
ській області

3-71-42

Нерухоме сарай
майно

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Возне
сенська, 51

Чернігів 7422255100 за призначенням
ська

фундамент: цегла; стіни: цегла; покрівля: шифер;
перекриття: дерево; підлога: п/ц стяжка;

54,8

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40310334 Головне управління м. Чернігів,
Держпродспожив вул. 1-Травня, 180
служби в Чернігів
ській області

3-71-42

Нерухоме адміністра-тивний
майно
будинок

Чернігівська обл.,
м. Борзна, вул. Ганни
Барвінок, 7

Чернігів 7420810100 за призначенням
ська

фундамент:бетонні блоки підвалу; стіни цегляні;
перегородки цегляні; перекриття:з/бетонні плити;
підлога дерев’яна, цементна, лінолеум; покрівля:
шифер; вікна двійні, глухі; двері 1-2 полотні, фільон
часті; зовнішнє оздоблення: обкладено плиткою;
внутрішнє оздоблення: штукатурка.

257,3

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40310334 Головне управління м. Чернігів,
Держпродспожив вул. 1-Травня, 180
служби в Чернігів
ській області

3-71-42

Нерухоме гараж
майно

Чернігівська обл.,
м. Борзна, вул. Ганни
Барвінок, 7

Чернігів 7420810100 за призначенням
ська

фундамент цегляний; стіни цегляні; дах: шифер; две
рі з металопрофілю.

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

38340807 1 ДПРЗ У ДСНС
України у Чернігів
ській області

14030, м. Чернігів,
(0462) 34001
вул. Захисників Укра
їни, 4

Нерухоме Склад НЗ
майно

Чернігівська обл., м. Го Чернігів 7421410100 Для розмішення
родня, вул. 1 Травня, 9
ська
складів

Одноповерхові будівлі. Наявне електропостачання,
потребують капітального ремонту

504,3

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

38340807 1 ДПРЗ У ДСНС
України у Чернігів
ській області

14030, м. Чернігів,
(0462) 34001
вул. Захисників Укра
їни, 4

Нерухоме Гараж на 6 авто
майно
мобілів

Чернігівська обл., м. Го Чернігів 7421410100 Для розмішення
родня, вул. 1 Травня, 9
ська
гаражів

Одноповерхові будівлі. Наявне електропостачання,
потребують капітального ремонту

508,4

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

33965532 Спеціальний авіа
Чернігівська обл.,
(04631) 78061
ційний загін ОРС ЦЗ м. Ніжин, вул. Космо
ДСНС України
навтів, 90

Нерухоме Учбовий корпус
майно

Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Космо
навтів, 90

Чернігів 7410400000 Складські приміщен У наявності електрика та вода. Відсутні опалення та
ська
ня, виробничі цехи
каналізація. Будівля потребує поточного ремонту

372,0

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

33965532 Спеціальний авіа
Чернігівська обл.,
(04631) 78061
ційний загін ОРС ЦЗ м. Ніжин, вул. Космо
ДСНС України
навтів, 90

Нерухоме Котельня автопарку
майно

Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Космо
навтів, 90

Чернігів 7410400000 Складські приміщен У наявності електрика та вода. Відсутні опалення та
ська
ня, виробничі цехи
каналізація. Будівля потребує поточного ремонту

156,0

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

33965532 Спеціальний авіа
Чернігівська обл.,
(04631) 78061
ційний загін ОРС ЦЗ м. Ніжин, вул. Космо
ДСНС України
навтів, 90

Нерухоме КТП автопарку
майно

Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Космо
навтів, 90

Чернігів 7410400000 Складські приміщен У наявності електрика та вода. Відсутні опалення та
ська
ня, виробничі цехи
каналізація. Будівля потребує поточного ремонту

216,0

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

33965532 Спеціальний авіа
Чернігівська обл.,
(04631) 78061
ційний загін ОРС ЦЗ м. Ніжин, вул. Космо
ДСНС України
навтів, 90

Нерухоме Металеве сховище
майно

Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Космо
навтів, 90

Чернігів 7410400000 Складські приміщен У наявності електрика, вода, каналізація. Опалення
ська
ня, виробничі цехи
відсутнє. Будівля потребує поточного ремонту

283,2

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

33965532 Спеціальний авіа
Чернігівська обл.,
(04631) 78061
ційний загін ОРС ЦЗ м. Ніжин, вул. Космо
ДСНС України
навтів, 90

Нерухоме Тренажер
майно

Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Космо
навтів, 90

Чернігів 7410400000 Складські приміщен У наявності електрика, вода, каналізація. Опалення
ська
ня, виробничі цехи
відсутнє. Будівля потребує поточного ремонту

778,0

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

33965532 Спеціальний авіа
Чернігівська обл.,
(04631) 78061
ційний загін ОРС ЦЗ м. Ніжин, вул. Космо
ДСНС України
навтів, 90

Нерухоме Об’єкт 65с
майно

Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Космо
навтів, 90

Чернігів 7410400000 Складські приміщен У наявності електрика, вода, каналізація. Опалення
ська
ня, виробничі цехи
відсутнє. Будівля потребує поточного ремонту

594,0

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

33965532 Спеціальний авіа
Чернігівська обл.,
(04631) 78061
ційний загін ОРС ЦЗ м. Ніжин, вул. Космо
ДСНС України
навтів, 90

Нерухоме Казарма – учбовий
майно
корпрус

Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Космо
навтів, 90

Чернігів 7410400000 Складські приміщен У наявності електрика, вода, каналізація. Опалення
ська
ня, виробничі цехи
відсутнє. Будівля потребує поточного ремонту

1327,5

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

33965532 Спеціальний авіа
Чернігівська обл.,
(04631) 78061
ційний загін ОРС ЦЗ м. Ніжин, вул. Космо
ДСНС України
навтів, 90

Нерухоме Солдатська їдальня
майно

Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Космо
навтів, 90

Чернігів 7410400000 Складські приміщен У наявності електрика, вода, каналізація. Опалення
ська
ня, виробничі цехи
відсутнє. Будівля потребує поточного ремонту

1427,0

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

33965532 Спеціальний авіа
Чернігівська обл.,
(04631) 78061
ційний загін ОРС ЦЗ м. Ніжин, вул. Космо
ДСНС України
навтів, 90

Нерухоме Лазня
майно

Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Космо
навтів, 90

Чернігів 7410400000 Складські приміщен У наявності електрика, вода, каналізація. Опалення
ська
ня, виробничі цехи
відсутнє. Будівля потребує поточного ремонту

448,8

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

33965532 Спеціальний авіа
Чернігівська обл.,
(04631) 78061
ційний загін ОРС ЦЗ м. Ніжин, вул. Космо
ДСНС України
навтів, 90

Нерухоме Центральна котельня Чернігівська обл.,
майно
м. Ніжин, вул. Космо
навтів, 90

Чернігів 7410400000 Складські приміщен У наявності електрика, вода, каналізація. Опалення
ська
ня, виробничі цехи
відсутнє. Будівля потребує поточного ремонту

732,0

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

33965532 Спеціальний авіа
Чернігівська обл.,
(04631) 78061
ційний загін ОРС ЦЗ м. Ніжин, вул. Космо
ДСНС України
навтів, 90

Нерухоме Дизельна електро
майно
станція

Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Космо
навтів, 90

Чернігів 7410400000 Складські приміщен У наявності електрика, вода, каналізація. Опалення
ська
ня, виробничі цехи
відсутнє. Будівля потребує поточного ремонту

90,0

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

33965532 Спеціальний авіа
Чернігівська обл.,
(04631) 78061
ційний загін ОРС ЦЗ м. Ніжин, вул. Космо
ДСНС України
навтів, 90

Нерухоме Гараж на 25 маши
майно
номісць

Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Космо
навтів, 90

Чернігів 7410400000 Складські приміщен У наявності електрика та вода. Відсутні опалення та
ська
ня, виробничі цехи
каналізація. Будівля потребує поточного ремонту

1092,1

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

25881800 ДП «НАЕК «Енергоа 07100, Київська обл., (04579) 2-37-34 Нерухоме Башта радіоре
том» ВП «Атомре
м. Славутич, вул. Ен
майно
лейного зв’язку
монтсервіс»
тузіастів, будинок, 7
АРС-43-103003120
24584661.1000.
АААЖАИ033 2 антеномісця

Чернігівська обл.,
вул. Чернігів-ська, 28,
с. Пакуль, Чернігівський
район,

Чернігів 7400000000 Розміщення
Металоконструкція з елементами огорожі площадок
ська
приймальнодля встановлення обладнання зв’язку на відмітках
передавального об 43.0 і 50.0 м.
ладнання операторів
мобільного зв»язку

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Кафе «Гусар», літ.
м. Чернігів, вул. Шев
вардійська, 28-А
майно
А-2, Ап-1,а (кафе,
ченка, 55
підвал, вхід в підвал),

Чернігів 7410130000 торгівля
ська

Забезпечена електро- та водопостачанням, опалення
відсутнє. Потребує капітального ремонту

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Кіоск, літ,Д (навіс),
вардійська, 28-А
майно

м. Чернігів, вул. Шев
ченка, 55

Чернігів 7410130000 торгівля
ська

Дерев’яна споруда. Стан незадовільний

6,3

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Кіоск «Шашличний»,
вардійська, 28-А
майно
літ. Г, (ларьок)

м. Чернігів, вул. Шев
ченка, 55

Чернігів 7410130000 торгівля
ська

Дерев’яна споруда. Стан незадовільний

2,6

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Складське приміщен м. Чернігів, вул. Шев
вардійська, 28-А
майно
ня, літ. В-1, В1-1,
ченка, 55
В2-1, гараж з під
валами

Чернігів 7410130000 склад
ська

Цегляна споруда. Стан задовільний

89,3

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Літній майданчик,
вардійська, 28-А
майно
літ. Е

м. Чернігів, вул. Шев
ченка, 55

Чернігів 7410130000 торгівля
ська

Дерев’яна споруда. Стан задовільний

35,3

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Склад, старе при
вардійська, 28-А
майно
міщення (склад,
літ.Б-1, склад. Літ.
Б1-1)а, 55

м. Чернігів, вул. Шев
ченка, 55

Чернігів 7410130000 склад
ська

Цегляна споруда. Стан задовільний

51,5
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5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

№ 33 (1313), ч. 3/3

22

755,1

27

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

7

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

1

2

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Огорожа, покриття
вардійська, 28-А
майно

8

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

Міністерство оборони
України

14084

Міністерство оборони
України

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

9

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

Характеристика
об’єкта оренди5

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

13

14

Чернігів 7410130000 відкритий склад
ська

стан задовільний

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Нежитлова двоповер м. Чернігів, вул. Авіа
вардійська, 28-А
майно
хова будівля літ.А-2 торів, 19

Чернігів 7410130000 офіс, торгівля
ська

задовільний стан. Дах потребує ремонту.Забезпечена
електро- та водопостачанням, опалення відсутнє.

680,8

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Частина приміщень смт. Десна, вул. До
вардійська, 28-А
майно
в нежитловій будівлі, вженка, 45-а
магагазину «Ювілей
ний», літ. А, ганок літ.
а, а1, а2, а3, а4, під
вал літ. Пд,

Чернігів 7422055400 кафе, магазин, офіс, будівля в задовільному стані, з електропостачан
ська
склад
ням, водопостачанням.опалення відсутнє, потребує
ремонту

351,5

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Неж.будівля, маг-н
смт. Десна, вул. До
вардійська, 28-А
майно
№ 14, літ. А, при
вженка, 46-б
будова літ. а, а1, сіни
літ. а2, ганок літ.А3,

Чернігів 7422055400 кафе, магазин, офіс, будівля в задовільному стані, з електропостачан
ська
склад
ням, водопостачанням.опалення відсутнє, потребує
ремонту

119,6

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Кафе «Усмішка»
вардійська, 28-А
майно

смт. Десна, вул. Ри
балка, 7

Чернігів 7422055400 кафе
ська

будівля в задовільному стані, з електропостачанням,
водопостачання ремонту

279,8

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Адмінбудівля, літ. А
вардійська, 28-А
майно

смт. Десна, вул. Юві
лейна, 7-а

Чернігів 7422055400 офіс, торгівля
ська

дерев’яна конструкція з можливістю підключення
електропостчання.Без опалення та водопостачання.
Потребує капітального ремонту

447,2

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Споруда сховища
вардійська, 28-А
майно
№ 710

смт. Десна, вул. Юві
лейна, 7-а

Чернігів 7422055400 склад
ська

будівля в незадовільному стані, з електропостачан
ням, водопостачання та опалення відсутнє, потребує
капітального ремонту

1338,0

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Сховище ПММ
вардійська, 28-А
майно

смт. Десна, вул. Юві
лейна, 7-а

Чернігів 7422055400 склад
ська

будівля в задовільному стані. Без комуніікацій. По
требує поточного ремонту

42,0

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Споруда бензоко
вардійська, 28-А
майно
лонки

смт. Десна, вул. Юві
лейна, 7-а

Чернігів 7422055400 склад
ська

будівля в незадовільному стані, з електропостачан
ням, водопостачання та опалення відсутнє, потребує
капітального ремонту

18,0

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Будівля ковбасного
вардійська, 28-А
майно
цеху, літ. К, рампа
літ. к, к1, вхід в підвал літ. к2, ворота 1

смт. Десна, вул. Юві
лейна, 7-а

Чернігів 7422055400 склад
ська

бетонна будівля в незадовільному стані, з електро
постачанням, водопостачання опалення відсутнє,
потребує капітального ремонту

492,5

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Овочесховище, літ.
вардійська, 28-А
майно
К, Пд

смт. Десна, вул. Юві
лейна, 7-а

Чернігів 7422055400 склад
ська

підвальне приміщення в незадовільному стані

590,0

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Будівля складу
смт. Десна, вул. Юві
вардійська, 28-А
майно
№ 429, літ. В, Г, під лейна, 7-а
вал, літ. Пд, рампа
літ. в, вхід в підв.літ.
в1, в2

Чернігів 7422055400 склад
ська

бетонна будівля в незадовільному стані з електро
постачанням, водопостачання та опалення відсутнє,
потребує капітального ремонту

770,0

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Будівля павільйону
вардійська, 28-А
майно
«Турист», літ. Е

смт. Десна, вул. Юві
лейна, 7

Чернігів 7422055400 склад
ська

в незадовільному стані, відсутнє електро-, водопос
тачання, опалення, потребує капітального ремонту

108,0

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Споруда гаражу
вардійська, 28-А
майно
№ 709

смт. Десна, вул. Юві
лейна, 7

Чернігів 7422055400 склад, автогараж
ська

будівля в задовільному стані, з електропостачанням,
опалення відсутнє, потребує ремонту

925,0

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Овочесховище 489
вардійська, 28-А
майно

смт. Десна, вул. Юві
лейна, 7-а

Чернігів 7422055400 склад
ська

підвальне приміщення

162,0

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Овочесховище з підв. смт Гончарівське, вул.
вардійська, 28-А
майно
та навісом, літ. Б-1, Танкістів, 8
Бп, б-1

Чернігів 7425555200 склад
ська

Цегляна будівля в задовільному стані. Забезпечена
електропостачанням. Водопостачання, опалення від
сутнє, потребує капітального ремонту

800,8

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Кафе «Світанок»,
вардійська, 28-А
майно
літ.А-1,

смт Гончарівське, вул.
Танкістів, 14

Чернігів 7425555200 офіс, торгівля
ська

Цегляна будівля в задовільному стані. Забезпечена
електропостачанням. Водопостачання, опалення від
сутнє, потребує ремонту

115,3

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Магазин № 3 «Госпо смт Гончарівське, вул.
вардійська, 28-А
майно
дарчий», літ. А-1,
Танкістів, 16.

Чернігів 7425555200 офіс, торгівля
ська

Цегляна будівля в задовільному стані. Забезпечена
електропостачанням. Водопостачання, опалення від
сутнє, потребує ремонту

112,9

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Адмінбудівля, літ. А-2 смт Гончарівське, вул.
вардійська, 28-А
майно
Танкістів, 15

Чернігів 7425555200 офіс, торгівля
ська

Цегляна будівля в незадовільному стані. Системи ко
мунікації відсутні. Потребує капітального ремонту

817,78

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Прохідна, літ.А-1
вардійська, 28-А
майно

смт Гончарівське, вул.
Танкістів, 15

Чернігів 7425555200 склад
ська

Не задовільний. Напівзруйнована будівля.

89,1

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Склад господарчий
вардійська, 28-А
майно

смт Гончарівське, вул.
Танкістів, 15

Чернігів 7425555200 склад
ська

Цегляна будівля в незадовільному стані. Системи ко
мунікації відсутні. Потребує капітального ремонту

351,2

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Свинарник, літ. Ж-1
вардійська, 28-А
майно

смт Гончарівське, вул.
Танкістів, 15

Чернігів 7425555200 склад
ська

Не задовільний. Напівзруйнована будівля.

401,1

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Автогараж,літ.З-1 с
вардійська, 28-А
майно
естак.,літ.И1,

смт Гончарівське, вул.
Танкістів, 15

Чернігів 7425555200 склад
ська

Цегляна будівля в задовільному стані. Системи кому
нікації відсутні. Потребує капітального ремонту

207,66

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Склад ПММ, літ. І-1
вардійська, 28-А
майно

смт Гончарівське, вул.
Танкістів, 15

Чернігів 7425555200 склад
ська

Цегляна будівля в задовільному стані. Системи кому
нікації відсутні. Потребує ремонту

37,6

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Цех безалког.напоїв, смт Гончарівське, вул.
вардійська, 28-А
майно
літ. Ї-1
Танкістів, 15

Чернігів 7425555200 склад
ська

Цегляна будівля в незадовільному стані. Системи ко
мунікації відсутні. Потребує капітального ремонту

366

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Вагова, літ. Й-1
вардійська, 28-А
майно

смт Гончарівське, вул.
Танкістів, 15

Чернігів 7425555200 склад
ська

Цегляна будівля в задовільному стані. Системи кому
нікації відсутні. Потребує ремонту

67,9

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Кіоск для посуду,
вардійська, 28-А
майно
літ. К-1

смт Гончарівське, вул.
Танкістів, 15

Чернігів 7425555200 склад
ська

Не задовільний. Напівзруйнована будівля.

67,1

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме 2-х пов.будівля (бу
вардійська, 28-А
майно
дівля пральні)

смт Гончарівське, вул.
Танкістів

Чернігів 7425555200 склад
ська

стан задовільний

Міністерство освіти і
науки України

11084

5460798 Чернігівський націо 14027, м. Чернігів,
нальний технологіч вул. Шевченка, 95
ний університет

(0462) 608-515

Нерухоме Комплекс споруд
м. Чернігів, вул. Глин
майно
навчально-виробничої ського 4-А
бази ЧНТУ

Чернігів 7410136300 виробничих при
ська
міщень

Водопостачання/каналізація та тел.звязок є, будівлі
потребують комплексного ремонту, оновлення енер
гомереж

Міністерство освіти і
науки України

11084

5460798 Чернігівський націо 14027, м. Чернігів,
нальний технологіч вул. Шевченка, 95
ний університет

(0462) 608-515

Нерухоме Навчально-виробнича Чернігівський р-н,
майно
ділянка
с. Деснянка, вул. Тру
дова, 1-а

Чернігів 7410136300 виробничих при
ська
міщень

Каналізації та тел.звязку немає, спроруди
1 951,00
(переважно,с/госп.призначення)потребують ремонту
та дообладнання під відповідний профіль викорис
тання

Міністерство освіти і
науки України

11084

33380434 Державний
професійнотехнічний навчаль
ний заклад «Ічнян
ський професійний
аграрний ліцей»

Чернігівська обл.,
м. Ічня, вул. Трав
нева, 2

(0433) 25137

Нерухоме Будівля гуртожитку та Чернігівська обл.,
майно
їдальні
м. Ічня, вул. Воскресін
ська, 23

Чернігів 7421710100 Під офіс, надання по Нежитлове приміщення третього поверху будівлі гур
ська
слуг населнню
тожитку, оснащено електроенергією, водовідведен
ням та теплом. Потребує косметичного ремонту

Міністерство освіти і
науки України

11084

3072603 Державний
професійнотехнічний навчаль
ний заклад «Куликів
ський професійний
аграрний ліцей»

Чернігівська обл.
Куликівський р-н,
смт Куликівка,
вул. Миру, 43

(04643) 21176

Нерухоме Корпус теоретичних
майно
знань

Чернігівська обл. Ріпкін Чернігів 7422755100 для освітньої ді
ський р-н, смт Замглай,
ська
яльності
вул. Центральна, 1

Міністерство освіти і
науки України

11084

3072603 Державний
професійнотехнічний навчаль
ний заклад «Куликів
ський професійний
аграрний ліцей»

Чернігівська обл.
Куликівський р-н,
смт Куликівка,
вул. Миру, 43

(04643) 21176

Нерухоме Гуртожиток
майно

Чернігівська обл. Ріпкін Чернігів 7422755100 під офіс, надання по пятиповерхова будівля, наявність опалення, електро 2 464,60
ський р-н, смт Замглай,
ська
слуг населнню
постачання, водовідведення. Потребує ремонту.
вул. Центральна, 1

Міністерство освіти і
науки України

11084

3072603 Державний
професійнотехнічний навчаль
ний заклад «Куликів
ський професійний
аграрний ліцей»

Чернігівська обл.
Куликівський р-н,
смт Куликівка,
вул. Миру, 43

(04643) 21176

Нерухоме Будівля виробничих
майно
майстерень

Чернігівська обл. Ріпкін Чернігів 7422755100 для виробничої ді
ський р-н, смт Замглай,
ська
яльності
вул. Центральна, 1

Міністерство освіти і
науки України

11084

2548854 Сосницький про
фесійний аграрний
ліцей Чернігівської
області

Чернігівська обл смт
Сосниця, вул. Черні
гівська, 42

(О4655) 27570

Нерухоме Підлітковий клуб
майно

Чернігівська обл смт
Сосниця, вул. Чернігів
ська, 41

м. Чернігів, вул. Шев
ченка, 55

10

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Чотириповерхова будівля, наявність опалення, елек
тропостачання, водовідведення. Потребує ремонту.

стан задовільний, наявність опалення, електропоста
чання, водовідведення. Потребує ремонту

Чернігів 7424955100 Будівля придатна для Потребує капітального ремонту
ська
розміщення офісів
та господарської ді
яльності

1737,0
2 195,60

23,80

1 298,50

580,30

264,90
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відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

8

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

9

10

Характеристика
об’єкта оренди5

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

1

2
11084

2548819 Дігтярівський про
фесійний аграрний
ліцей Чернігівської
області

Міністерство освіти і
науки України

11084

2548914 Прилуцький профе Чернігівська обл.,
(04637) 5-34-42 Нерухоме Нежитлова будівля
сійний ліцей Черні м. Прилуки, вул. Київ
майно
(навчальний корпус)
гівської області
ська, 337

Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Київ
ська 337

Чернігів 7410700000 Для розміщення
Двоповерхове, наявність опалення, електропостачан
ська
офісних приміщень, ня, водовідведення. Потребує ремонту покрівля.
соціально-побутових
об’єктів (магазинів,
торгових площ, перу
карень)

209,10

Міністерство освіти і
науки України

11084

2548914 Прилуцький профе Чернігівська обл.,
(04637) 5-34-42 Нерухоме Будівля навчального
сійний ліцей Черні м. Прилуки, вул. Київ
майно
корпусу
гівської області
ська, 337

Чернігівська обл., При Чернігів 7410700000 Для розміщення скла Одноповерхове без опалення водопостачання, потре
луцький р-н, 1, 4 доро
ська
дів, гаражів
бує поточного ремонту
ги районного значення
загального користу
вання

209,10

Міністерство освіти і
науки України

11084

2548914 Прилуцький профе Чернігівська обл.,
(04637) 5-34-42 Нерухоме Будівля навчальносійний ліцей Черні м. Прилуки, вул. Київ
майно
лабораторного
гівської області
ська, 337
корпусу

Чернігівська обл., При Чернігів 7410700000 Для розміщення скла Одноповерхове без опалення водопостачання, потре
луцький р-н, 1, 4 доро
ська
дів, гаражів
бує поточного ремонту
ги районного значення
загального користу
вання

266,50

Міністерство освіти і
науки України

11084

2548914 Прилуцький профе Чернігівська обл.,
(04637) 5-34-42 Нерухоме Будівля прохідна
сійний ліцей Черні м. Прилуки, вул. Київ
майно
гівської області
ська, 337

Чернігівська обл., При Чернігів 7410700000 Для охоронної служби Двоповерхове, наявність пічного опалення і електро
луцький р-н, 1, 4 доро
ська
постачання, без водовідведення
ги районного значення
загального користу
вання

55,30

Міністерство освіти і
науки України

11084

2548914 Прилуцький профе Чернігівська обл.,
(04637) 5-34-42 Нерухоме Навчальносійний ліцей Черні м. Прилуки, вул. Київ
майно
адміністративний
гівської області
ська, 337
корпусу № 1

Чернігівська обл., При Чернігів 7410700000 Для розміщення
Двоповерхове, наявність опалення, електропостачан
луцький р-н, смт Ладан,
ська
офісних, виробничих, ня, водовідведення
вул. Миру 63
соціально-побутових
об’єктів

977,90

Міністерство освіти і
науки України

11084

2548914 Прилуцький профе Чернігівська обл.,
(04637) 5-34-42 Нерухоме Побутовий корпус
сійний ліцей Черні м. Прилуки, вул. Київ
майно
№2
гівської області
ська, 337

Чернігівська обл., При Чернігів 7410700000 Для розміщення
Трьохповерхове, наявність опалення, електропоста
луцький р-н, смт Ладан,
ська
офісних, виробничих, чання, водовідведення
вул. Миру 63
соціально-побутових
об’єктів

1 998,50

Міністерство освіти і
науки України

11084

2548914 Прилуцький профе Чернігівська обл.,
(04637) 5-34-42 Нерухоме Виробничий корпу
сійний ліцей Черні м. Прилуки, вул. Київ
майно
су № 3
гівської області
ська, 337

Чернігівська обл., При Чернігів 7410700000 Для розміщення
луцький р-н, смт Ладан,
ська
обладнання вироб
вул. Миру 63
ництва

Одноповерхове, наявність опалення, електропоста
чання, водовідведення

552,00

Міністерство освіти і
науки України

11084

2548914 Прилуцький профе Чернігівська обл.,
(04637) 5-34-42 Нерухоме Гараж
сійний ліцей Черні м. Прилуки, вул. Київ
майно
гівської області
ська, 337

Чернігівська обл., При Чернігів 7410700000 Для розміщення авто Одноповерхове, наявність опалення, електропоста
луцький р-н, смт Ладан,
ська
транспортних засобів чання, водовідведення
вул. Миру 63

116,50

Міністерство освіти і
науки України

11084

2548794 Державний на
16600, вул. Незалеж (04631) 3-18-79 Нерухоме Навчальний корпус
вчальний заклад
ності, 5а, м. Ніжин,
майно
№ 2 (актова зала)
«Ніжинський про
Чернігівська обл.
фесійний аграрний
ліцей Чернігівської
області»

16600, вул. Незалежнос Чернігів 7410400000 Культурно-масові
ті, 42, м. Ніжин, Чернігів ська
заклади
ської обл.

Забезпечене водопостачанням, водовідведенням,
опаленням та електропостачанням

200,80

Міністерство освіти і
науки України

11084

2548794 Державний на
16600, вул. Незалеж (04631) 3-18-79 Нерухоме Навчальний корпус
16600, вул. Незалежнос Чернігів 7410400000 Спортивні та
вчальний заклад
ності, 5а, м. Ніжин,
майно
№ 2 (спортивна зала) ті, 42, м. Ніжин, Чернігів ська
культурно-масові
«Ніжинський про
Чернігівська обл.
ської обл.
заходи
фесійний аграрний
ліцей Чернігівської
області»

Забезпечене водопостачанням, водовідведенням,
опаленням та електропостачанням

273,90

Міністерство освіти і
науки України

11084

2548794 Державний на
16600, вул. Незалеж (04631) 3-18-79 Нерухоме Другий поверх на
вчальний заклад
ності, 5а, м. Ніжин,
майно
вчального корпусу
«Ніжинський про
Чернігівська обл.
фесійний аграрний
ліцей Чернігівської
області»

16600, вул. Незалежнос Чернігів 7410400000 Навчальні кабінети,
ті, 42, м. Ніжин, Чернігів ська
офісні приміщення,
ської обл.
архів

Забезпечене водопостачанням, водовідведенням,
опаленням та електропостачанням

18,90

Міністерство освіти і
науки України

11084

2548794 Державний на
16600, вул. Незалеж (04631) 3-18-79 Нерухоме Четвертий поверх на 16600, вул. Незалежнос Чернігів 7410400000 Навчальні кабінети,
вчальний заклад
ності, 5а, м. Ніжин,
майно
вчального корпусу
ті, 42, м. Ніжин, Чернігів ська
офісні приміщення,
«Ніжинський про
Чернігівська обл.
ської обл.
архів
фесійний аграрний
ліцей Чернігівської
області»

Забезпечене водопостачанням, водовідведенням,
опаленням та електропостачанням

335,00

Міністерство освіти і
науки України

11084

2548794

Забезпечене водопостачанням, водовідведенням,
опаленням та електропостачанням

384,56

Міністерство юстиції
України

17294

Міністерство юстиції
України

Чернігівська обл.
(04639) 23399
Срібнянський р-н смт
Дігтярі, вул. Цен
тральна, 1

7

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Міністерство освіти і
науки України

Нерухоме Гуртожиток № 1
майно

Чернігівська обл., Сріб Чернігів 7425155400 Для проживання,
нянський р-н смт Дігтярі, ська
розміщення офісних
вул. Центральна, 1
приміщень

13

14

Опалення від котельні. Забезпечене водопостачання
та водовідведення

963,00

16600, вул. Незалеж (04631) 3-18-79 Нерухоме Третій поверх на
ності, 5а, м. Ніжин,
майно
вчального корпусу 3
Чернігівська обл.

16600, вул. Шевченка,
111, м. Ніжин, Чернігів
ської обл.

Чернігів 7410400000 Навчальні кабінети,
ська
офісні приміщення

43316700 Головне територі
альне управління
юстиції у Чернігів
ській області

просп. Миру, 43,
м. Чернігів, 14000

(0542) 655242,
(0462) 604462

Нерухоме нежитлове примі
майно
щення

Чернігівська обл.,
смт Короп, вул. Успен
ська, 2

Чернігів 7422255100 передача в оренду
частина приміщень на першому поверсі двоповерхо
ська
для розміщення офісу вої адміністративної будівлі

246,5

17294

43316700 Головне територі
альне управління
юстиції у Чернігів
ській області

просп. Миру, 43,
м. Чернігів, 14000

(0542) 655242,
(0462) 604462

Нерухоме нежитлове примі
майно
щення

Чернігівська обл.,
смт Куликівка, вул. Ко
цюбинського, 27

Чернігів 7422755100 передача в оренду
приміщення знаходиться в одноповерховій нежит
ська
для розміщення офісу ловій будівлі

107

Міністерство юстиції
України

17294

43316700 Головне територі
альне управління
юстиції у Чернігів
ській області

просп. Миру, 43,
м. Чернігів, 14000

(0542) 655242,
(0462) 604462

Нерухоме нежитлове примі
майно
щення

Чернігівська обл., м. Но Чернігів 7423810100 передача в оренду
приміщення знаходяться на першому та другому по
сівка, вул. Вокзальна, 6
ська
для розміщення офісу верхах двоповерхової нежитлової будівлі

235,4

Міністерство юстиції
України

17294

43316700 Головне територі
альне управління
юстиції у Чернігів
ській області

просп. Миру, 43,
м. Чернігів, 14000

(0542) 655242,
(0462) 604462

Нерухоме нежитлове примі
майно
щення

Чернігівська обл.,
смт Ріпки, вул. Попу
дренка, 8

138,4

Міністерство юстиції
України

17294

43316700 Головне територі
альне управління
юстиції у Чернігів
ській області

просп. Миру, 43,
м. Чернігів, 14000

(0542) 655242,
(0462) 604462

Нерухоме нежитлове примі
майно
щення

Чернігівська обл., м. Се Чернігів 7424710100 передача в оренду
приміщення знаходяться на першому та другому по
менівка, вул. Ч. Площа, 2 ська
для розміщення офісу верхах двоповерхової адміністративної будівлі

717,22

Міністерство юстиції
України

17294

08564957 державна установа Чернігівська обл.,
(04637) 5-03-28 Нерухоме Склад із стелажами
«Прилуцька виховна м. Прилуки, вул. Київ
майно
колонія»
ська, 234

Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Київ
ська, 234

Чернігів 7410700000 для зберігання не
Одноповерхова будівля без електро, теплопостачан
ська
продовольчих товарів ням та водовідведенням

352,9

Міністерство юстиції
України

17294

08564957 державна установа Чернігівська обл.,
(04637) 5-03-28 Нерухоме Частина механічно
«Прилуцька виховна м. Прилуки, вул. Київ
майно
го цеху
колонія»
ська, 234

Чернігівська обл.,
м. Прилуки, вул. Київ
ська, 234

Чернігів 7410700000 під виробництво
ська

Одноповерхова будівля без електро, теплопостачан
ням та водовідведенням

975,7

Міністерство юстиції
України

17294

26332188 Державна установа
«Домницький ви
правний центр
(№ 135)»

Чернігівська обл., Мен
ськи й р-н, с. Домнице,
вул. Лісова 1

Чернігів 7423086703 Зберігання овочевих Стіни, підлога – бетон, перекриття з/б плити, висота
ська
культур
2,80, об’єм 1347 мЗ, 1963 року побудов II

480,9

Державна служба
статистики України

28954

02363072 Головне управління 14000, м. Чернігів,
статистики у Черні вул. Гонча, 37
гівській області

(0462) 77-44-97

Нерухоме окрема кімната на
майно
1-му поверсі

м. Чернігів, вул. Гон
ча, 37

Чернігів 7410136300 розміщення офісу
ська

59,50

Державна судова ад
міністрація України

71224

26295412 Територіальне
управління ДСА
України у Чернігів
ській області

(0462) 665-620

Нерухоме будівля
майно

Чернігвська обл.,
смт Носівка, вул. Цен
тральна, 7

Чернігів 7423800000 Використання за
1 поверхова будівля.Електроопостачання, телефон
ська
лежно від виду ді
ний зв’язок в наявності. Водопостачання, оплення
яльності потенційного відсутні. Потребує капітального ремонту.
орендаря

194

РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях

28784

Нерухоме Будівля автобусної
майно
зупинки

м. Чернігів, Київське
шосе, 3

Чернігів 7410100000 Для торгівлі
ська

57,3

-

Державний на
вчальний заклад
«Ніжинський про
фесійний аграрний
ліцей Чернігівської
області»

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

без балансоутри
мувача (ВАТ «Чер
нігівський завод
«Силікат»)

27 липня 2020 року

Чернігівська обл.,
(04644) 4-64-97, Нерухоме Овочесховище
Менськи й р-н, с. До 4-64-32.
майно
мнице, вул. Лісова 1

14000, м. Чернігів,
вул. Кирпоноса, 16

РВ ФДМУ м. Чернігів, 0462774413
пр. Миру, 43

Чернігів 7424455100 передача в оренду
частина приміщень на другому поверсі двоповерхової
ська
для розміщення офісу адміністративної будівлі

потребує поточного ремонту, можливо використову
вати розміщення офісу або для надання побутових
послуг населенню, забезпечене всіма видами комуні
кацій. Вхід загального користування

Окремо розташована, одноповерхова споруда; скла
дається з двох секцій, стіни цегляні, перекриття бе
тонне, підлога афальтована; стан задовільний

№ 33 (1313), ч. 3/3

29

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

1

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

8

9

2

3
-

без балансоутри
РВ ФДМУ м. Чернігів, 462774413
мувача (виявлений пр. Миру, 43
об’єкт)

Нерухоме об’єкт цивільної обо м. Чернігів, вул. Інстру
майно
рони -сховище
ментальна, 6

Чернігів 7410100000 Під розміщення
ська
складу

Вбудоване в підвальне приміщення виробничогопобутового корпусу, підлога бетонна, стіни та
перекриття залізобетонні; системи електро-,
водопостачання потребують ремонту; стан
задовільний

291,2

РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях

28784

-

без балансоутриму РВ ФДМУ м. Чернігів, 462774413
вача (ВАТ «Прилуць пр. Миру, 43
ка будматеріали»,
ліквідовано)

Нерухоме об’єкт цивільної обо Чернігівська обл.,
майно
рони -сховище
м. Прилуки, вул. Алга
зіна, 60

Чернігів 7410700000 Під розміщення
ська
складу

Вбудоване в підвальне примішення адмінбудівлі;
підлога бетонна, стіни та перекриття залізобетонні;
сховище забезпечене окремим входом /виходом;
системи електро-, водопостачання потребують ре
монту; стан задовільний

175,7

РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях

28784

-

без балансоутри
мувача (виявлений
об’єкт)

Нерухоме Будівля електрич-ної Чернігівська обл.,
майно
підстації
м. Мена, вул. Довжен
ка, 13-а

Чернігів 7410700000 За призначенням
ська

Окремо розташована, одноповерхова будівля; фунда
мент, цоколь, стіни цегляні, перекриття залізобетон
ні; стан задовільний

25,3

РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях

28784

-

без балансоутриму РВ ФДМУ м. Чернігів, 462774413
вача (СТОВ «Зміна», пр. Миру, 43
ліквідловано)

Нерухоме Нежитлова будівля
майно
(частина)

Чернігів 7423010100 Для торгівлі
ська

Частина (з трьох приміщень) окремо розташованої
одноповерхової будівлі; фундамент, цоколь, стіни
цегляні, перекриття та підлога дерев’яні, стан задо
вільний.

37,5

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

33330210 Басейнове управлін 58013, м. Чернівці,
(03722) 7-46-42 Нерухоме АдміністративноЧернівецька обл., м. Но
ня водних ресурсів вул. Героїв Майдану,
майно
побутовий корпус І та водністровськ, промзона
річок Прут та Сірет 194-Б
ІІІ поверхів
квартал 19, буд. 17А

Черні
вецька

7310100000 для розміщення офіс Триповерхова цегляна опалювальна споруда з елек
них приміщень
тропостачанням, водовідведенням, телефонним
зв’язком, потребує поточного ремонту.

342,35

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

33330210 Басейнове управлін 58013, м. Чернівці,
(03722) 7-46-42 Нерухоме Гараж профілакторій Чернівецька обл., м. Но
ня водних ресурсів вул. Героїв Майдану,
майно
водністровськ, промзона
річок Прут та Сірет 194-Б
квартал 19, буд. 17Д

Черні
вецька

7310100000 для стоянки авто
транспорту та меха
нізмів

Одноповерхова неопалювальна будівля, з електро
постачанням, водовідведенням, потребує поточного
ремонту.

329,33

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

33330210 Басейнове управлін 58013, м. Чернівці,
(03722) 7-46-42 Нерухоме Склад механізмів та
ня водних ресурсів вул. Героїв Майдану,
майно
обладнання
річок Прут та Сірет 194-Б

Чернівецька обл., м. Но
водністровськ, промзона
квартал 19, буд. 17В

Черні
вецька

7310100000 для складування
обладнання та ме
ханізмів

Одноповерхова неопалювальна будівля, з електро
постачанням, потребує поточного ремонту.

78,00

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

33330210 Басейнове управлін 58013, м. Чернівці,
(03722) 7-46-42 Нерухоме Гідрохімлабораторія
ня водних ресурсів вул. Героїв Майдану,
майно
річок Прут та Сірет 194-Б

Чернівецька обл., м. Но
водністровськ, промзона
квартал 19, буд. 17Е

Черні
вецька

7310100000 для розміщення офіс Двоповерхова цегляна опалювальна будівля, з елек
них приміщень
тропостачанням та водовідведенням, потребує по
точного ремонту.

113,25

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

33330210 Басейнове управлін 58013, м. Чернівці,
(03722) 7-46-42 Нерухоме Склад для службових Чернівецька обл., м. Но
ня водних ресурсів вул. Героїв Майдану,
майно
катерів
водністровськ, квартал
річок Прут та Сірет 194-Б
7, буд. 2

Черні
вецька

7310100000 для зберігання кате Одноповерхова неопалювальна будівля, потребує по
рів та механізмів
точного ремонту.

62,98

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

33330210 Басейнове управлін 58013, м. Чернівці,
(03722) 7-46-42 Нерухоме Складські приміщення Чернівецька обл., м. Но
ня водних ресурсів вул. Героїв Майдану,
майно
водністровськ, квартал
річок Прут та Сірет 194-Б
26, буд. 1

Черні
вецька

7310100000 для складування буді Одноповерхова неопалювальна будівля, з електро
вельних матеріалів
постачанням, будівля потребує капітального ремонту.

544,63

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

01033711 Сторожинецьке між 59000, м. Сторожи (03735) 2-17-68 Нерухоме Гараж на три авто
районне управління нець, вул. Хотинська,
майно
машини
водного господар буд. № 5
ства

Чернівецька обл. Гли
боцький р-н., смт Гли
бока, вул. Радгоспна
буд. № 6

Черні
вецька

7324510100 для розміщення скла Одноповерхова неопалювальна цегляна споруда
дів, стоянки авто
з електропостачанням,потребує поточного ремонту
мобілей

149,5

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

01033711 Сторожинецьке між 59000, м. Сторожи (03735) 2-17-68 Нерухоме Приміщення для літ
районне управління нець, вул. Хотинська,
майно
ньої стоянки
водного господар буд. № 5
ства

Чернівецька обл. Гли
боцький р-н., смт Гли
бока, вул. Радгоспна
буд. № 6

Черні
вецька

7324510100 для розміщення скла Одноповерхова неопалювальна цегляна споруда
дів, стоянки авто
з електропостачанням,потребує поточного ремонту
мобілей

211,1

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

01033711 Сторожинецьке між 59000, м. Сторожи (03735) 2-17-68 Нерухоме Наземний склад
районне управління нець, вул. Хотинська,
майно
водного господар буд. № 5
ства

Чернівецька обл. Гли
боцький р-н., смт Гли
бока, вул. Радгоспна
буд. № 6

Черні
вецька

7324510100 для складування ма Одноповерхова неопалювальна цегляна споруда
теріалів
з електропостачанням,потребує поточного ремонту

34,7

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

01033711 Сторожинецьке між 59000, м. Сторожи (03735) 2-17-68 Нерухоме Неопалювальний
районне управління нець, вул. Хотинська,
майно
склад
водного господар буд. № 5
ства

Чернівецька обл. Гли
боцький р-н., смт Гли
бока, вул. Радгоспна
буд. № 6

Черні
вецька

7324510100 для розміщення скла Одноповерхова неопалювальна цегляна споруда
дів, стоянки авто
з електропостачанням,потребує поточного ремонту
мобілей

202,8

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

01033711 Сторожинецьке між 59000, м. Сторожи (03735) 2-17-68 Нерухоме Блок складів
районне управління нець, вул. Хотинська,
майно
водного господар буд. № 5
ства

Чернівецька обл. Кіцман Черні
ський р-н., м. Кіцмань,
вецька
вул. Грушевського, 79

7324510100 для зберігання мате Одноповерхова неопалювальна цегляна споруда
ріалів, стоянки авто з електропостачанням,потребує поточного ремонту
мобілів

379,3

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

01033711 Сторожинецьке між 59000, м. Сторожи (03735) 2-17-68 Нерухоме Неопалювальний
районне управління нець, вул. Хотинська,
майно
склад
водного господар буд. № 5
ства

Чернівецька обл. Ви
жницький р-н., м. Ви
жниця, вул. Українська
102

Черні
вецька

7324510100 для зберігання мате Одноповерхова неопалювальна цегляна споруда, по
ріалів, стоянки авто требує поточного ремонту
мобілів

129,9

Державне агентство
водних ресурсів
України

38094

33330210 Басейнове управлін 58013, м. Чернівці,
(03722) 7-46-42 Нерухоме АдміністративноЧернівецька обл., м. Но
ня водних ресурсів вул. Героїв Майдану,
майно
побутовий корпус на водністровськ, промзона
річок Прут та Сірет 194-Б
ІІІ поверсі
квартал 19, буд. 17А

Черні
вецька

7310100000 для розміщення офіс Триповерхова цегляна опалювальна споруда з елек
них приміщень
тропостачанням, водовідведенням, телефонним
зв’язком, потребує поточного ремонту.

46,59

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

27453600 ДП «Хотинське лісо 60014, Чернівець
ве господарство»
ка обл. Хотинський
р-он, с. Клішківці,
вул. Млинська, 1

2-13-66, 2-24-04 Нерухоме Тарний цех по пере
майно
робці деревини

Чернівецька обл., Ново
селицький р-н м. Ново
селиця, вул. Комаро
ва 11

Черні
вецька

7323010100 Використання за при 1-хповерхове з 2-х поверховими побутовими примі
значенням
щеннями, цегляне, без електропостачання, потребує
ремонту

1449

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

27453600 ДП «Хотинське лісо 60014, Чернівець
ве господарство»
ка обл. Хотинський
р-он, с. Клішківці,
вул. Млинська, 1

2-13-66, 2-24-04 Нерухоме Ідальня
майно

Чернівецька обл., Ново
селицький р-н, м. Ново
селиця, вул. Комаро
ва, 11

Черні
вецька

7323010100 Використання за при 2-х поверхове, цегляне, без електропостачання, по
значенням
требує ремонту

152

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

27453600 ДП «Хотинське лісо 60014, Чернівець
ве господарство»
ка обл. Хотинський
р-он, с. Клішківці,
вул. Млинська, 1

2-13-66, 2-24-04 Нерухоме Склад готовой про
майно
дукції

Чернівецька обл., Ново
селицький р-н, м. Ново
селиця, вул. Комаро
ва, 11

Черні
вецька

7323010100 Використання за при 1-хповерхове, цегляне, без електропостачання, по
значенням
требує ремонту

978

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

27453600 ДП «Хотинське лісо 60014, Чернівець
ве господарство»
ка обл. Хотинський
р-он, с. Клішківці,
вул. Млинська, 1

2-13-66, 2-24-04 Нерухоме Крамниця
майно

Чернівецька обл., Ново
селицький р-н, м. Ново
селиця, вул. Комаро
ва, 11

Черні
вецька

7323010100 Використання за при Введено в експлуатацію у 1994 р. В доброму стані
значенням

90

Державне агентство
лісових ресурсів
України

37064

21440625 ДП «Сторожинець
кий лісгосп»

Чернівецька обл.,
смт Красноільськ,
вул. Дружби, 125

Черні
вецька

7324555400 Різні види виробничої Дільниця по зберіганню, ремонту та обслуговуваннню 2241,1
та комерційної ді
вантажного транспорту, наявність електропостачан
яльності
ня, телефонного зв’язку, потребує ремонту

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Будівля службова
майно
(літ.А)

Чернівецька обл., Соки
рянський р-н., м. Соки
ряни, вул. Гастелло 6-А

Черні
вецька

7310100000 Передати в оренду на Цегляні стіни, внутрішній стан поганий, потрібен
умовах конкурсу
ремонт, наявність електропостачання, частково газо
постачання

257,8

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Гараж (літ.Б)
майно

Чернівецька обл., Соки
Черні
рянський р-н, м. Сокиря вецька
ни, вул. Гастелло 6-А

7310100000 Передати в оренду на Цегляні стіни, електропостачання та опалення від
умовах конкурсу
сутні

57,4

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Жижезбірник
майно

Чернівецька обл., Соки
Черні
рянський р-н, м. Сокиря вецька
ни, вул. Гастелло 6-А

7310100000 Передати в оренду на Наявний
умовах конкурсу

–

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Водопостачання
майно

Чернівецька обл., Соки
Черні
рянський р-н, м. Сокиря вецька
ни, вул. Гастелло 6-А

7310100000 Передати в оренду на Наявне
умовах конкурсу

–

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Зовнішні електросіті
майно

Чернівецька обл., Соки
Черні
рянський р-н, м. Сокиря вецька
ни, вул. Гастелло 6-А

7310100000 Передати в оренду на Наявні
умовах конкурсу

–

Чернівецька обл.,
(03735) 2-26-77 Нерухоме Гаражі в Красноіль
Сторожинецький р-н,
майно
ському ДОЦ
с. Чудей, вул. Емінес
ку, 73

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

28784

Чернігівська обл., Мен
ський р-н, с. Садове,
вул. Перемоги, 4

10

Характеристика
об’єкта оренди5

РВ ФДМУ по Київ
ській, Черкаській
та Чернігівській об
ластях

РВ ФДМУ м. Чернігів, 462774413
пр. Миру, 43

7

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

14
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відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

1

2

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Каналізація
майно

7

8

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

9

10

Характеристика
об’єкта оренди5

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

13

14

7310100000 Передати в оренду на Наявна
умовах конкурсу

–

Нерухоме Пожежний резервуар Чернівецька обл., Соки
Черні
майно
рянський р-н, м. Сокиря вецька
ни, вул. Гастелло 6-А

7310100000 Передати в оренду на Наявний
умовах конкурсу

–

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Трансформаторна
майно

Чернівецька обл., Соки
Черні
рянський р-н, м. Сокиря вецька
ни, вул. Гастелло 6-А

7310100000 Передати в оренду на Працююча трансформаторна підстанція
умовах конкурсу

–

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Будинок ветлабора
майно
торії А,

Кіцманський р-н, м. Кіц
мань, вул. Механізато
рів, 10

Черні
вецька

7310100000 Передати в оренду на Цегляні стіни, наявність електропостачання, пічки для
умовах конкурсу
опалення та конвектора

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Будівля господар
майно
ського призначення
Б,В,Г,

Кіцманський р-н, м. Кіц
мань, вул. Механізато
рів, 10

Черні
вецька

7310100000 Передати в оренду на Цегляні стіни, наявність електропостачання, опалення
умовах конкурсу
немає

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Будівля господар
Кіцманський р-н, м. Кіц
майно
ського призначення І мань, вул. Механізато
рів, 10

Черні
вецька

7310100000 Передати в оренду на Цегляні стіни, наявність електропостачання, опалення
умовах конкурсу
немає

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Будівля господар
майно
ського призначен
ня Е,И,

Кіцманський р-н, м. Кіц
мань, вул. Механізато
рів, 10

Черні
вецька

7310100000 Передати в оренду на Цегляні стіни, наявність електропостачання, опалення
умовах конкурсу
немає

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Гараж Д,
майно

Кіцманський р-н, м. Кіц
мань, вул. Механізато
рів, 10

Черні
вецька

7310100000 Передати в оренду на Цегляні стіни, наявність електропостачання, опалення
умовах конкурсу
немає

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Огорожа № 1,2,
майно

Кіцманський р-н, м. Кіц
мань, вул. Механізато
рів, 10

Черні
вецька

7310100000 Передати в оренду на Наявна
умовах конкурсу

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Криниця К
майно

Кіцманський р-н, м. Кіц
мань, вул. Механізато
рів, 10

Черні
вецька

7310100000 Передати в оренду на Наявна
умовах конкурсу

Державна служба
України з питань без
печності харчових
продуктів та захисту
споживачів

21210

40416813 Головне управління м. Чернівці, вул. Сто 54-60-33
Держпродспожив рожинецька, 115
служби в Чернівець
кій області

Нерухоме Вбиральня Ж,
майно

Кіцманський р-н, м. Кіц
мань, вул. Механізато
рів, 10

Черні
вецька

7310100000 Передати в оренду на Дерев’янні стіни, споруда потребує ремонту
умовах конкурсу

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

38185119 8 ДПРЧ Управління 60200, Чернівець
ДСНС України у Чер ка обл., Сокирян
нівецькій області
ський р-н, м. Соки
ряни, вул. Васильє
ва, 9 А

(0372) 515629

Нерухоме Приміщення 2-го по Чернівецька обл., Со
майно
верху адмінбудівлі
кирянський р-н, м. Но
водністровськ, квартал
18/38

Черні
вецька

7324010100 для розміщення офіс Двоповерхова будівля, наявність електро-, водо-, га
них приміщень, ви зопостачання. Потребує поточного ремонту
робничих приміщень,
соціально-побутових
об’єктів, магазинів,
торгових площ, за
кладів харчування,
перекупень, складів,
гаражів)

136,4

Державна служба
України з надзвичай
них ситуацій

24134

385995868 Управління ДСНС
58018, м. Чернівці,
України у Чернівець вул. Комарова, 1А
кій області

(0372) 515629

Нерухоме Приміщення гараж м. Чернівці, вул. Кома
майно
ного боксу, вбудовані рова, 1А
приміщення першого
поверху адмінбудівлі
) та першого поверху
будівлі гаражу

Черні
вецька

7324010100 для розміщення офіс Дев’ятиповерхова будівля, наявність електро-, водо-,
них приміщень, ви газопостачання, Потребує поточного ремонту
робничих приміщень,
соціально-побутових
об’єктів, магазинів,
торгових площ, за
кладів харчування,
перекупень, складів,
гаражів)

201,8

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Будівлля перукарні
вардійська, 28-А
майно

м. Чернівці, вул. Зало
зецького, 93

Черні
вецька

7300000000 офіс, торговий центр потребує ремонту
склад

187,5

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Приміщення магазину м. Чернівці, вул. Зало
вардійська, 28-А
майно
зецького, 93

Черні
вецька

7300000000 офіс, торговий центр потребує ремонту
склад

85,3

Міністерство оборони
України

14084

33689922 Концерн «Війсь
кторгсервіс»

м. Київ, вул. Молодог (044) 243-39-36 Нерухоме Приміщення магазину м. Чернівці, вул. Зало
вардійська, 28-А
майно
зецького, 93

Черні
вецька

7300000000 офіс, магазин, склад Не потребує ремонту

117,5

Міністерство освіти і
науки України

11084

22769675 Подільський дер
жавний аграрнотехнічний універ
ситет

Хмельницька обл.,
м. Кам’янецьПодільський,
вул. Шевченка, 13

(03849) 9-04-99 Нерухоме Господарське при
Чернівецька обл., місто
майно
міщення Кіцманського Кіцмань, вулиця Куту
коледжу ПДАТУ
зова, 41

Черні
вецька

7322510100 Для вирощування та Об’єкт потребує повного капітально
відгодівлі сільсько го ремонту:електропроводка потребує
господарських тварин заміни,спеціального устаткування немає

952,2

Міністерство освіти і
науки України

11084

22769675 Подільський дер
жавний аграрнотехнічний універ
ситет

Хмельницька обл.,
м. Кам’янецьПодільський,
вул. Шевченка, 13

(03849) 9-04-99 Нерухоме Їдальня Хотинського
майно
коледжу ПДАТУ

Чернівецька обл., місто
Хотин, вулиця Незалеж
ності, 54б

Черні
вецька

7325000000 Для громадського
харчування

Потребує ремонту.Оснащено електроенергією та
водовідведенням

130,6

Міністерство освіти і
науки України

11084

22769675 Подільський дер
жавний аграрнотехнічний універ
ситет

Хмельницька обл.,
м. Кам’янецьПодільський,
вул. Шевченка, 13

(03849) 9-04-99 Нерухоме Приміщення
Чернівецька обл., місто
майно
їдальні,напівпідвальне Кіцмань, вулиця Мико
приміщення
лайчука, 12

Черні
вецька

7322510100 Для розміщення
кафе, їдальні

Об’єкт потребує поточного ремонту,заміни опалення.

Міністерство освіти і
науки України

11084

00275990 Сторожинецький
лісовий коледж

Чернівецька обл.,
м. Сторожинець,
вул. Крейтера, 1

(03735 ) 2 11 75 Нерухоме Навчальний корпус
Чернівецька обл.,
майно
№ 1 (ідальня, кафе ) м. Сторожинець,
вул. Крейтера, 1

Черні
вецька

7324510100 Їдальня, яка не здій Фундамент – стрічковий; стіни – бетон; вікна
снює продаж товарів –столярні вироби (коробка, рами дерев’яні, скло);
підакцизної групи
перекриття- залізобетонні плити; підлога – бетонна,
покрита керамічною плиткою; двері – столярні ви
роби із дерева (коробка, дерев’яне полотно, глухі і
остіклені ); перегородки – керамічний блок. Будівля
4-х. поверхова, горищна. Вхід загальний. Водопро
від – власний. Водовідведення – власне. Електро
постачання – міський РЕМ. Опалення власне.

Міністерство освіти і
науки України

11084

00275990 Сторожинецький
лісовий коледж

Чернівецька обл.,
м. Сторожинець,
вул. Крейтера, 1

(03735 ) 2 11 75 Нерухоме Приміщення колиш м. Сторожинець,
майно
ньої їдальні Примі
вул. Видинівського, 62/1
щення ідальні загаль
на площа 806,3 кв.м,
у тому числі: пере
хідні галереї, кори
дори 185,0 кв.м, під
вальне приміщення
229,7 кв.м.

Черні
вецька

7324510100 Торгівля промис
ловими товарами,
продуктовими това
рами, крім алкоголю
і тютюної продукції,
їдальня

27 липня 2020 року

Чернівецька обл., Соки
Черні
рянський р-н, м. Сокиря вецька
ни, вул. Гастелло 6-А

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Фундамент – бетонні блоки; стіни – керамічна цегла;
вікна –столярні вироби (коробка, рами дерев’яні,
скло); перекриття- залізобетонні плити; конструкція
даху – дерев’яна, (брус, бруски); покриття азбестох
вильові листи (шифер); підлога – бетонна; двері –
столярні вироби із дерева (коробка, дверне полотно,
глухі і остіклені ); перегородки – керамічний блок.
Будівля одноповерхова, горищна. Віддільний вхід.
Водопровід – міська водо мережа. Водовідведення –
міська каналізація. Електропостачання – міський
РЕМ. Опалення власне.

№ 33 (1313), ч. 3/3

698,5

601

80

806,3

31

відомості
приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

8

9

1

2
59024

01181765 ДП «Український
державний центр
радіочастот»

Державна служба
статистики України

28954

02363066 Головне управління 58018, м. Чернівці,
статистики у Черні вул. Головна, 249 а
вецькій області

(0372) 24-10-36 Нерухоме частина адміністра
майно
тивного будинку

Державна служба
статистики України

28954

02363066 Головне управління 58018, м. Чернівці,
статистики у Черні вул. Головна, 249 а
вецькій області

Державна служба
статистики України

28954

Державна служба
статистики України

10

Характеристика
об’єкта оренди5

13

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

14

7310100000 Офісне приміщення

Матеріал стін – цегла. Потребує поточного ремонту

130,2

58018, м. Чернівці,
вул. Головна, 249 а

Черні
вецька

7310136600 розміщення складу

суміжні 4 кімнати у підвалі із загальним виходом на
коридор, наявне електропостачання, потребує по
точного ремонту

137,3

(0372) 24-10-36 Нерухоме частина адміністра
майно
тивного будинку

58018, м. Чернівці,
вул. Головна, 249 а

Черні
вецька

7310136600 розміщення офісу

суміжні 3 кімнати на 1-му поверсі із загальним вихо
дом на коридор, наявне електропостачання, потребує
поточного ремонту

60,3

02363066 Головне управління 58018, м. Чернівці,
статистики у Черні вул. Головна, 249 а
вецькій області

(0372) 24-10-36 Нерухоме частина адміністра
майно
тивного будинку

58018, м. Чернівці,
вул. Головна, 249 а

Черні
вецька

7310136600 розміщення офісу
суміжні 5 кімнат на 1-му поверсі адмінбудівлі з за
або для надання
гальним виходом в коридор, наявне електропоста
побутових послуг на чання, опалення, потребує поточного ремонту
селенню

32,20

28954

02363066 Головне управління 58018, м. Чернівці,
статистики у Черні вул. Головна, 249 а
вецькій області

(0372) 24-10-36 Нерухоме частина адміністра
майно
тивного будинку

58018, м. Чернівці,
вул. Головна, 249 а

Черні
вецька

7310136600 розміщення офісу
суміжні 2 кімнати на 5-му поверсі. наявне електро
або для надання
постачання, опалення, потребує поточного ремонту
побутових послуг на
селенню

39,1

Державна служба
статистики України

28954

02363066 Головне управління 58018, м. Чернівці,
статистики у Черні вул. Головна, 249 а
вецькій області

(0372) 24-10-36 Нерухоме частина адміністра
майно
тивного будинку

58018, м. Чернівці,
вул. Головна, 249 а

Черні
вецька

7310136600 розміщення офісу
суміжні 2 кімнати на 5-му поверсі. наявне електро
або для надання
постачання, опалення, потребує поточного ремонту
побутових послуг на
селенню

39,9

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

ВАТ «Олександрій
ський КХП»

Нерухоме Службове приміщен Чернівецька обл.,
майно
ня на 2 поверсі 4 по м. Чернівці, вул. Голо
верхового будинку) вна, 81

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

Черні
вецька

954745

422-82-31

7

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Національна комісія,
що здійснює дер
жавне регулювання
у сфері зв’язку та
інформатизації

03179, м. Київ, пр-т
Перемоги, 151

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Кіровоградська обл., 0522 33 00 25
м. Олександрія,
вул. Садова, 1

Нерухоме Сховище № 40979
майно

Кіровоградська обл. м.
Олександрія, вул. Са
дова, 1

Кірово 3500000000 передати в оренду
Об’єкт розташовано на території колишнього ВАТ
градська
для використання за
потребою орендаря

89,1

39495118 ТОВ «СФ ТРЕЙД»

м. Кропивницький,
0522 33 00 25
вул. Кавалерійська
(Ордженікідзе), 19/26,

Нерухоме Сховище № 40318
майно

м. Кропивницький,
вул. Кавалерійська (Ор
дженікідзе), 19/26,

Кірово 3500000000 передати в оренду
Розташоване у підвальному приміщенні розважаль
градська
для використання за ного комплексу
потребою орендаря

741,1

28784

відсутній Відсутній

РВ ФДМУ м. Кропив 0522 33 00 25
ницький, вул. Глін
ки, 2

Нерухоме ПРУ № 42115
майно

м. Кропивницький,
Кірово 3500000000 передати в оренду
Розташоване у підвальному приміщенні житлового
вул. Дружби, 29 а, с. Во градська
для використання за будинка
лодимирівка, Знамян
потребою орендаря
ський р-н,

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

відсутній Відсутній

РВ ФДМУ м. Кропив 0522 33 00 25
ницький, вул. Глін
ки, 2

Нерухоме ПРУ № 42126
майно

вул. Дружби, 47, с. Во
лодимирівка, Знамян
ський р-н, Кіровоград
ська обл.

Кірово 3500000000 передати в оренду
Розташоване у підвальному приміщенні дитячого
градська
для використання за садочка
потребою орендаря

589,4

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

відсутній Відсутній

РВ ФДМУ м. Кропив 0522 33 00 25
ницький, вул. Глін
ки, 2

Нерухоме Сховище № 40986
майно

вул. Автомобільна
(Г. Сталінградів), 3,
м. Олександрія Кірово
градська обл.

Кірово 3500000000 передати в оренду
Об’єкт розташовано на окраїні міста
градська
для використання за
потребою орендаря

70,1

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

відсутній Відсутній

РВ ФДМУ м. Кропив 0522 33 00 25
ницький, вул. Глін
ки, 2

Нерухоме Приміщення магазину Кіровоградська обл., Бо Кірово 3500000000 приватизувати, пе Об’єкт розташовано у центрі села
майно
бринецький р-н., с. Жов градська
редати в оренду для
тневе, вул. Лісна, 22
використання за по
требою орендаря

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

відсутній Відсутній

РВ ФДМУ м. Кропив 0522 33 00 25
ницький, вул. Глін
ки, 2

Нерухоме Нежитлова будівля
майно
(магазин)

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

відсутній Відсутній

РВ ФДМУ м. Кропив 0522 33 00 25
ницький, вул. Глін
ки, 2

Нерухоме Нежитлове підвальне Кіровоградська обл.,
Кірово 3500000000 приватизувати, пе Розташоване у підвальному приміщенні колишньго
майно
приміщення (літ. А’) Новомиргородський р-н, градська
редати в оренду для гуртожитка
м. Новомиргород,
використання за по
вул. Перемоги, 26/2
требою орендаря

446,9

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

відсутній Відсутній

РВ ФДМУ м. Кропив 0522 33 00 25
ницький, вул. Глін
ки, 2

Нерухоме Сховище № 40058
майно

м. Кропивницький,
вул. Родімцева, 87-В

Кірово 3500000000 передати в оренду
Об’єкт розташовано на окраїні міста
градська
для використання за
потребою орендаря

200,9

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

5511478 ПАТ «Будконструкція»

Кіровоградська обл., 0522 33 00 25
м. Олександрія,
вул. Звенигородське
шосе, 8

Нерухоме Сховище № 40984
майно

Кіровоградська обл.,
м. Олександрія,
вул. Звенигородське
шосе, 8

Кірово 3500000000 передати в оренду
Об’єкт розташовано на окраїні міста
градська
для використання за
потребою орендаря

325,2

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

26549551 ПАТ «Укртелеком»

Кіровоградська обл., 0522 33 00 25
м. Кропивницький,
вул. Гоголя, 72

Нерухоме Гараж на 5 та 7 авто Кіровоградська обл., Ма Кірово 3500000000 передати в оренду
Об’єкти окремо розташовані у центрі села
майно
мобілів
ловисківський р-н, с. Ве градська
для використання за
лика Виска, вул. Лені
потребою орендаря
на, 74

576,42

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

41945180 ПП»Лана- 18»

Кіровоградська обл., 0522 33 00 25
Добровеличків
ський р-н, с. Лип
няшка, вул. Цукровий
завод, 30

Нерухоме Земляні відстійники
майно

Кіровоградська обл.,
Кірово 3500000000 передати в оренду
Об’єкт розташовано на окраїні села
Добровеличківський р-н, градська
для використання за
с. Липняшка, вул. Цукро
потребою орендаря
вий завод, 30

11,84

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

41945180 ПП»Лана- 18»

Кіровоградська обл., 0522 33 00 25
Добровеличків
ський р-н, с. Лип
няшка, вул. Цукровий
завод, 31

Нерухоме Горизонтальні піс
майно
коловки

Кіровоградська обл.,
Кірово 3500000000 передати в оренду
Об’єкт розташовано на окраїні села
Добровеличківський р-н, градська
для використання за
с. Липняшка, вул. Цукро
потребою орендаря
вий завод, 34

1,16

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

41945180 ПП»Лана- 18»

Кіровоградська обл., 0522 33 00 25
Добровеличків
ський р-н, с. Лип
няшка, вул. Цукровий
завод, 32

Нерухоме Другорядні відстій
майно
ники

Кіровоградська обл.,
Кірово 3500000000 передати в оренду
Об’єкт розташовано на окраїні села
Добровеличківський р-н, градська
для використання за
с. Липняшка, вул. Цукро
потребою орендаря
вий завод, 36

2,32

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

41945180 ПП»Лана- 18»

Кіровоградська обл., 0522 33 00 25
Добровеличків
ський р-н, с. Лип
няшка, вул. Цукровий
завод, 33

Нерухоме Третинні відстійники
майно

Кіровоградська обл.,
Кірово 3500000000 передати в оренду
Об’єкт розташовано на окраїні села
Добровеличківський р-н, градська
для використання за
с. Липняшка, вул. Цукро
потребою орендаря
вий завод, 38

9

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

41945180 ПП»Лана- 18»

Кіровоградська обл., 0522 33 00 25
Добровеличків
ський р-н, с. Лип
няшка, вул. Цукровий
завод, 34

Нерухоме Іловловлювач пер
майно
винний

Кіровоградська обл.,
Кірово 3500000000 передати в оренду
Об’єкт розташовано на окраїні села
Добровеличківський р-н, градська
для використання за
с. Липняшка, вул. Цукро
потребою орендаря
вий завод, 42

3,48

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

41945180 ПП»Лана- 18»

Кіровоградська обл., 0522 33 00 25
Добровеличків
ський р-н, с. Лип
няшка, вул. Цукровий
завод, 35

Нерухоме Іловловлювач вто
майно
ринний

Кіровоградська обл.,
Кірово 3500000000 передати в оренду
Об’єкт розташовано на окраїні села
Добровеличківський р-н, градська
для використання за
с. Липняшка, вул. Цукро
потребою орендаря
вий завод, 44

4,64

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

41945180 ПП»Лана- 18»

Кіровоградська обл., 0522 33 00 25
Добровеличків
ський р-н, с. Лип
няшка, вул. Цукровий
завод, 36

Нерухоме Відстійник промводи Кіровоградська обл.,
Кірово 3500000000 передати в оренду
Об’єкт розташовано на окраїні села
майно
з фільтрів
Добровеличківський р-н, градська
для використання за
с. Липняшка, вул. Цукро
потребою орендаря
вий завод, 46

4,64

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

41945180 ПП»Лана- 18»

Кіровоградська обл., 0522 33 00 25
Добровеличків
ський р-н, с. Лип
няшка, вул. Цукровий
завод, 37

Нерухоме Піскові площадки
майно

4,64

Кіровоградська обл.,
Бобринецький р-н, c.
Верхньоінгульське,
вул. Набережна, 14

Кірово 3500000000 приватизувати, пе Об’єкт розташовано у центрі села
градська
редати в оренду для
використання за по
требою орендаря

Кіровоградська обл.,
Кірово 3500000000 передати в оренду
Об’єкт розташовано на окраїні села
Добровеличківський р-н, градська
для використання за
с. Липняшка, вул. Цукро
потребою орендаря
вий завод, 48

295

31

115,9
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приватизації

Продовження переліку

Найменування органу
управління

Код
органу
управ
ління

Код за
ЄДРПОУ
Найменування
балансо
балансоутримувача
утриму
вача

1

2

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

41945180 ПП»Лана- 18»

РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях
РВ ФДМУ по Дніпро
петровській, Запо
різькій та Кіровоград
ській областях

28784

відсутній Відсутній

28784

132003 ПрАТ
«Світловодський
завод
«Спецзалізобетон»

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України
Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України
Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

2968154 Державне
підприємство
«Житомирторф»
2968154 Державне
підприємство
«Житомирторф»
24698867 Дочірнє підприєм
ство «Олевськторф»
Державного
підприємства
«Житомирторф»
24698867 Дочірнє підприєм
ство «Олевськторф»
Державного
підприємства
«Житомирторф»
24698867 Дочірнє підприєм
ство «Олевськторф»
Державного
підприємства
«Житомирторф»
24698867 Дочірнє підприєм
ство «Олевськторф»
Державного
підприємства
«Житомирторф»
24698873 Озерянський
торфозавод філія
ДП «Житомирторф»

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

24698873 Озерянський
торфозавод філія
ДП «Житомирторф»

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

24698873 Озерянський
торфозавод філія
ДП «Житомирторф»

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

24698873 Озерянський
торфозавод філія
ДП «Житомирторф»

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

24698873 Озерянський
торфозавод філія
ДП «Житомирторф»

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

24698873 Озерянський
торфозавод філія
ДП «Житомирторф»

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

24698873 Озерянський
торфозавод філія
ДП «Житомирторф»

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

24698873 Озерянський
торфозавод філія
ДП «Житомирторф»

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

24698873 Озерянський
торфозавод філія
ДП «Житомирторф»

Міністерство енерге
тики та захисту до
вкілля України

11074

24698873 Озерянський
торфозавод філія
ДП «Житомирторф»

11074
11074

3

4

Адреса
балансоутримувача

5

Вид
Контактний теле потен
фон балансоу ційного
тримувача
об’єкта
оренди1

6

Назва
потенційного
об’єкта оренди2

7

Місцезнаходження
потенційного об’єкта
оренди

Регіон
об’єкта
оренди
(область)

9

10

8

Код класифі
катора об’єкта
адміністратив
но-територіаль
Пропозиції
ного устрою
щодо використання
України для
об’єкта оренди4
місцезнахо
дження потен
ційного об’єкта
оренди3
11
12

Кіровоградська обл., 0522 33 00 25
Добровеличківсь
кий р-н, с. Липняшка,
вул. Цукровий
завод, 38
РВ ФДМУ
0522 33 00 25
м. Кропивницький,
вул. Глінки, 2

Нерухоме Ілові площадки
майно

Кіровоградська обл.,
Кірово 3500000000 Передати в оренду
Добровеличківський р-н, градська
для використання
с. Липняшка,
за потребою
вул. Цукровий завод, 50
орендаря

Нерухоме Протирадіаційне
майно
укриття № 43064

Кіровоградська обл., 0522 33 00 25
м. Світловодськ,
вул. Героїв України
(Леніна), 36

Кіровоградська обл.,
Новоукраїнський р-н,
м. Новоукраїнка,
вул. Курчатова, 48/1
Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ,
вул. Героїв України
(Леніна), 36

Нерухоме Комплекс будівель
майно
і споруд (котельня
з трьома котлами
та з структурними
компонентами)
Нерухоме Кімната в адміністра м. Житомир,
майно
тивній будівлі
вул. В. Бердичівська, 25

м. Житомир,
вул. В. Бердичів
ська, 25
м. Житомир,
вул. В. Бердичів
ська, 25
Житомирська обл.,
м. Олевськ,
вул. Промислова, 66

673954785

м. Житомир,
вул. В. Бердичівська, 25

Площа
об’єкта
оренди,
кв. м

Характеристика
об’єкта оренди5

13

14

Об’єкт розташовано на окраїні села

4,64

Кірово 3500000000 Передати в оренду
Розташоване у підвальному приміщенні
градська
для використання
адміністративної будівлі
за потребою
орендаря
Кірово 3500000000 Передати в оренду
Об’єкт розташований на території заводу
градська
для використання за
потребою орендаря

110,5

2394,9

Жито
мирська

1822500000 Для розміщення
офісу

В задовільному стані

22,1

Жито
мирська

1822500000 Для розміщення
майстерні

В задовільному стані

34,8

673954785

Нерухоме Гараж
майно

0674103840;
0413521343

Нерухоме Виробничий корпус Житомирська обл.,
майно
(новий), побутовий
м. Олевськ,
корпус з прибудовою вул. Промислова, 66

Жито
мирська

1822500000 Для розміщення ви Наявне електропостачання, водопостачання
робничих приміщень, та водовідведення. Потребує капітального ремонту
соціально-побутових
об’єктів

1959,2

Житомирська обл.,
м. Олевськ,
вул. Промислова, 66

0674103840;
0413521343

Нерухоме Котельня № 1 (стара) Житомирська обл.,
майно
з прибудовою
м. Олевськ,
вул. Промислова, 66

Жито
мирська

1822500000 Для розміщення
виробничих
приміщень

Наявне електропостачання. Капітального ремонту
не потребує, можливо поточний ремонт
(в залежності від виду діяльності)

171,4

Житомирська обл.,
м. Олевськ,
вул. Промислова, 66

0674103840;
0413521343

Нерухоме Котельня № 2
майно

Житомирська обл.,
м. Олевськ,
вул. Промислова, 66

Жито
мирська

1822500000 Для розміщення
виробничих
приміщень

Наявне електропостачання. Капітального ремонту
не потребує, можливо поточний ремонт
(в залежності від виду діяльності)

412,2

Житомирська обл.,
м. Олевськ,
вул. Промислова, 66

0674103840;
0413521343

Нерухоме Будівля пилорами
майно

Житомирська обл.,
м. Олевськ,
вул. Робітнича, 41

Жито
мирська

1822500000 Для розміщення
виробничих
приміщень

Наявна лісопильна установка застарівшої моделі,
електропостачання відсутнє

152,7

11310, вул. Завод
ська, 5, смт Миролю
бів, Лугинський р-н,
Житомирська обл
11310, вул. Завод
ська, 5, смт Миролю
бів, Лугинський р-н,
Житомирська обл
11310, вул. Завод
ська, 5, смт Миролю
бів, Лугинський р-н,
Житомирська обл
11310, вул. Завод
ська, 5, смт Миролю
бів, Лугинський р-н,
Житомирська обл
11310, вул. Завод
ська, 5, смт Миролю
бів, Лугинський р-н,
Житомирська обл
11310, вул. Завод
ська, 5, смт Миролю
бів, Лугинський р-н,
Житомирська обл
11310, вул. Завод
ська, 5, смт Миролю
бів, Лугинський р-н,
Житомирська обл
11310, вул. Завод
ська, 5, смт Миролю
бів, Лугинський р-н,
Житомирська обл
11310, вул. Завод
ська, 5, смт Миролю
бів, Лугинський р-н,
Житомирська обл
11310, вул. Завод
ська, 5, смт Миролю
бів, Лугинський р-н,
Житомирська обл

(066 3807950

Нерухоме Дитячий садок
майно
на 140 місць

Житомирська обл.,
Лугинський р-н,
смт Миролюбів,

Жито
мирська

1822500000 За призначенням

(066 3807950

Нерухоме Головний корпус
майно
заводу

Житомирська обл.,
Лугинський р-н,
смт Миролюбів,

Жито
мирська

(066 3807950

Нерухоме Бункерна сировини
майно

Житомирська обл.,
Лугинський р-н,
смт Миролюбів,

Жито
мирська

(066 3807950

Нерухоме Склад торфобрикету Житомирська обл.,
майно
Лугинський р-н,
смт Миролюбів,

Жито
мирська

(066 3807950

Нерухоме Диспетчерська заводу Житомирська обл.,
майно
Лугинський р-н,
смт Миролюбів,

Жито
мирська

(066 3807950

Нерухоме Прибудова до
майно
котельні

Житомирська обл.,
Лугинський р-н,
смт Миролюбів,

Жито
мирська

(066 3807950

Нерухоме Гараж для тепловоза Житомирська обл.,
майно
НК
Лугинський р-н,
смт Миролюбів,

Жито
мирська

(066 3807950

Нерухоме Насосна станція
майно
(другий підйом)

Житомирська обл.,
Лугинський р-н,
смт Миролюбів,

Жито
мирська

1822500000 Виробничі
приміщення

(066 3807950

Нерухоме Будівля складу ПММ Житомирська обл.,
майно
Лугинський р-н,
смт Миролюбів,

Жито
мирська

1822500000 Невиробниче
приміщення

(066 3807950

Нерухоме Баня
майно

Жито
мирська

1822500000 Невиробниче
приміщення

Житомирська обл.,
Лугинський р-н,
смт Миролюбів,

Двоповерхове приміщення, опалення відсутнє,
електропостачання відсутнє, водопостачання
і водовідведення відсутнє,
потребує капітального ремонту
1822500000 Виробничі
Приміщення, опалення відсутнє, електропостачання
приміщення
наявне, водопостачання і водовідведення відсутнє,
наявне обладнання з сушки та брикетування торфу,
потребує капітального ремонту
1822500000 Виробничі
Приміщення, опалення відсутнє, електропостачання
приміщення
відсутнє, водопостачання і водовідведення відсутнє,
наявне спеціалізоване обладнання,
потребує капітального ремонту
1822500000 Виробничі
Приміщення, опалення відсутнє, електропостачання
приміщення
відсутнє, водопостачання і водовідведення відсутнє,
наявне спеціалізоване обладнання,
потребує капітального ремонту
1822500000 Побутове приміщення Одноповерхове приміщення, опалення відсутнє,
електропостачання відсутнє, водопостачання
і водовідведення відсутнє,
потребує капітального ремонту
1822500000 Побутове приміщення Двоповерхове приміщення, опалення відсутнє,
електропостачання відсутнє, водопостачання
і водовідведення відсутнє,
потребує капітального ремонту
1822500000 Виробничі
Приміщення, опалення відсутнє, електропостачання
приміщення
відсутнє, водопостачання і водовідведення відсутнє,
потребує капітального ремонту
Одноповерхове приміщення, опалення відсутнє,
електропостачання відсутнє, водопостачання
і водовідведення відсутнє,
потребує капітального ремонту
Одноповерхове приміщення, опалення відсутнє,
електропостачання відсутнє, водопостачання
і водовідведення відсутнє,
потребує капітального ремонту
Одноповерхове приміщення, опалення відсутнє,
електропостачання відсутнє, водопостачання
і водовідведення відсутнє,
потребує капітального ремонту
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