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Фонд державного
майна України
повідомляє
Затверджено наказом
Фонду від 22.02.2022 № 316

Увага! Публікуються змінені переліки об’єктів, затверджені наказом Фонду від 22.02.2022 № 316*.

Перелік окремого майна

Продовження додатка 3
до наказу Фонду державного майна
України від 04.01.2022 № 1
(у редакції наказу Фонду від 22.02.2022 № 316)

Підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів
оціночної діяльності
Результати продажу
об’єктів малої приватизації

4 Прийнято рішення
про приватизацію

відомості
приватизації

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018

Газету
«Відомості приватизації»
можна передплатити
у передплатних агентствах:
ТОВ «Меркурій Експрес»
0 800 750 570
www.mercury.net.ua
ТОВ «ПресЦентр Київ»
www.prescentr.kiev.ua

(044) 451 51 61
(044) 536 11 75

Вартість передплати 180,00 грн на місяць

Назва об’єкта

Область
місце
Адреса(и)
знахо
об’єкта
дження
об’єкта

Назва об’єкта

Назва ба
лансоут
Назва
римувача
органу
або збері привати
гача, код
зації
за ЄДРПОУ

(180947) Токарний станок ЛТ (мехмайстерня); (180951) Установка
СО2 (вуглекислотний); (180952) Установка СО2 УП7 5/224 (вуглекислотний); (180953) Фільтр грубої очистки мазута (соляна); (180954)
Фільтр катіонітовий (ХВО); (180955) Фільтр катіонітовий (ХВО);
(180956) Фільтр мазутний; (180957) Фільтр мазутний; (180958)
Фільтр механічний (ХВО); (180959) Фільтр ХВО; (180965) Циклон
(сушильне); (180967) Цистерна 75м3 (бардяна яма); (180970)
Цистерна ефірна F-15 м3 (випарне); (180983) Цистерни спиртові
(зливне); (180984) Шафа витяжна лабораторна (кисл,); (180985)
Шкафи силові СПН-77 (сушильне відділення); (180987) Шнековий
конвеєр ТПШ-3М (розмольне); (180988) Щит автоматичний (котельня); (180989) Щит ЕР 1884/1 (БРУ); (180990) Щит ЕР 1884/1 (БРУ);
(180991) Щит ЕР 1884/1 (випарне); (180995) Щит контролю
(розмольне відділення); (180996) Щит МКН 1283 ІР 31 (БРУ);
(180997) Щит ТС 2066/2 ІР54; (180998) Щити і прибори автоматизації (котельня); (180999) Ящик обліку АВР; (500296) Вагова
заводу (лаб); (500616) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1
P31020000000010; (500617) Системний блок IT-Block G5400Work
P31010000000001; (500711) Монітор 23,6” Iiyama ProLite
X2474HV-B1 P31020000000010; (500712) Системний блок IT-Block
G5400Work P31010000000001; (500742) Трансформатор напруги
НТМИ-10-УЗ; (501365) Ємкість МЖТ-16; (501376) Насос ING
80-250; (501560) БФП Canon Image Runner 1435i A4; (180001) Автомашина ГАЗ 31029; (180002) Автомашина ГАЗ 3307; (180004)
Автомашина ЗІЛ 431410; (180005) Автомашина ЗІЛ-ММЗ
554М; (180006) Автомашина ГАЗ 3307; (180007) Автомашина
ЗІЛ 130; (180010) Автомашина SKODA OCTAVIA 2.0; (180011)
Автомашина SKODA SUPER B 1.8; (180012) Причіп КРАЗ 8138;
(180013) Автоцистерна АЦ 10,5 МАЗ 533603; (180014) Автомашина ЗІЛ 431412; (180112) Домкрат рейковий ДР-0,5 тн; (180113)
Електроводонагрівач 100 л.; (180268) АСКОЕ-автоматиз. система
контролю і обліку електро; (180303) Вішалка; (180304) Вішалка
відкрита (стол); (180307) Газова плита "Брест1100"; (180314)
Дрель ударний SHARKY; (180317) Електроплита; (180318) Затвір
дисковий ЗДНЖ 50-1,0-П 9 (випарне); (180319) Затвір д исковий
ЗДНЖ 50-1,0-П 9 (випарне); (180322) Затвір дисковий ЗДП -50
Г -1,0 Р; (180333) Затвір дисковий ЗДП -50 Г -1,0 Р; (180340)
Індикатор технол. ІТМ 22-03; (180341) Індикатор технол. ІТМ 2233; (180342) Індикатор технол. ІТМ 22-33-1; (180343) Індикатор
технол. ІТМ 22-33-1; (180344) Індикатор технол. ІТМ 22-33-Т;
(180345) Каса- незгораєма; (180346) Каса- незгораєма; (180351)
Кахельна піч для твердого палива (база); (180352) Кахельна піч
для твердого палива (вагова); (180357) Комплект меблів; (180358)
Комплект меблів – стінка; (180359) Комплект меблів; (180360)
Комплект меблів; (180361) Комплект меблів; (180362) Комплект меблів; (180363) Комплект меблів (каса); (180372) Крісло
Лорд Стіп; (180375) Лавка пп 1; (180376) Лавка пп 2; (180377)
Лавка пп 3; (180378) Лавка пп 4; (180379) Лавка пп 5; (180380)
Лавка пп 6; (180381) Лавка пп 7; (180382) Лавка 1 (12 штук);

* Друкується не в повному обсязі. Початок змінених переліків опубліковано у газеті
«Відомості приватизації» № 10 (1420) від 20.04.2022, № 11 (1421) від 29.04.2022
та № 12 (1422) від 27.05.2022. Продовження змінених переліків буде оприлюднено
в наступних номерах газети.
В електронному вигляді змінені переліки розміщені на офіційному вебсайті Фонду
www.spfu.gov.ua
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(180383) Лавка 2 (4 шт); (180440) Морозильна камера Снайге
245; (180454) Паровий інжектор (БРУ); (180498) ППК блок пожежний вибухозахищений (пожеж. сигнал.); (180499) Пральна
машина (їдальня); (180525) Радіостанція ІСОМ-F 11; (180555)
Сервант; (180565) Стенд-вітрина; (180566) Стіл; (180567) Стіл
банкетний; (180568) Стіл кутовий 1500х1180 (вироб.лаборарія);
(180569) Стіл кутовий на 3 (вироб. лабораторія); (180570) Стіл
кутовий під монохромертр (вироб. лабор); (180571) Стіл на опорі шт. 2; (180572) Стіл на опорі шт. 6.; (180574) Таль ланцюгова
3 м; (180575) Таль ланцюгова 6 м; (180576) Таль ручна в/п 3,2 т.
(мехмайстерня); (180591) Холодильник "Мінськ1700"; (180599)
Шафа 1-но секційна пп 1; (180600) Шафа 1-но секційна пп 2;
(180601) Шафа 1-но секційна пп 3; (180602) Шафа 1-но секційна пп 4; (180605) Шафа комбінована (виробнича лабораторія); (180608) Шафа скло (виробнича лабораторія); (180610)
Шкаф 2-х секц.; (180611) Шкаф 2-х секц.; (180612) Шкаф 2-х
секц.; (180613) Шкаф 3-х секц. лів.; (180614) Шкаф 3-х секц.
лів.; (180615) Шкаф 3-х секц. лів.; (180616) Шкаф 3-х секц. лів.;
(180617) Шкаф 3-х секц. лів.; (180618) Шкаф 3-х секц. пр.;
(180619) Шкаф 3-х секц. пр.; (180620) Шкаф 3-х секц. пр.;
(180621) Шкаф кут.; (180622) Шкаф кут.; (180624) Шкаф холодильник; (180659) Водонагрівач Termal 100S CB 100U; (180737)
Кутова шліфмашина SHARKY; (180738) Лічильник води WPK Ф 150;
(180088) Газонокосарка електрична Viking; (180592) Холодильник
Мінськ; (180594) Холодильник Снайге; (180633) Бойлер 50; (180634)
Бойлер Термекс SPR-V 100; (180661) Ворота розсувні (спиртобаза); (180662) Двері металеві (котельня); (180663) Двері металеві
(спиртозливне); (180664) Двері металеві (спиртосховище); (180711)
Збірник підробки сивушного масла (БРУ); (180712) Збірник підсивушних вод (БРУ); (180715) Збірник сірчаної кислоти (бродильне);
(180722) Колоїдний млин тип-800 (варильне); (180735) Кулер V745
CGT; (180762) Місткість-16 м3 (збірник упареного фугату барди);
(180775) Насос – дозатор (варильне); (180776) Насос "Гном"
10/10 (очисні споруди); (180791) Насос CRN 32-3-2 (сушильне);
(180792) Насос CRN 32-3-2 (сушильне); (180815) Насос J P -6
садовий; (180822) Насос WQ 40-15-4 (очисні споруди); (180823)
Насос WQ 40-15-4 (очисні споруди); (180839) Насос ЕЦВ 10-63110 (ставок № 1); (180870) Насос СМ 125-315/4 (мехмайстерня);
(180875) Насос ХО-80-50-200 (насос барди, сушильне); (180876)
Насос ЦЕНН БТВО 80/35 (випарне); (180877) Насос ЦЕНН БТВО
80/35 (випарне); (180885) Насос ЦСНГ-38-176 (Озеро-Мушкатівка);
(180948) Трубопроводи технологічні; (180949) Установка 138
кл. (маш. мішкозашивна, сушильне); (180962) Холодильник
Норд-428; (180963) Холодильник Норд-431 (мехмайстерня);
(180986) Шнек змішувач (сушильне); (501378) ВАВ Л-5 (машина
для виготовлення алюмінієвих кришок); (070007) Цистерна залізнична 51075232

Назва об’єкта

___________________
З питань розповсюдження
телефонуйте за номером
(044) 200 35 01

Продовження додатка 3

ПЕРЕЛІК
окремого майна

Мала приватизація

4

України

Переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році, затверджені наказом Фонду
від 04.01.2022 № 1 (оприлюднюються на виконання п. 10 статті 11 Закону України «Про приватизацію держ авн ого і комунального майна»)

Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

4

державного майна

фонд державного майна України повідомляє

у номері

1

Фонду

Гараж загальною площею
21,0 кв. м

Область
Назва
місцезна
Адреса(и)
балансоутримувача
ходження
об’єкта
або зберігача,
об’єкта
код за ЄДРПОУ
Тернопіль- Чортківський р-н, Головне управління
ська
м. Монастириська, Держпродспоживслуж
вул. Пекарська, 1а би в Тернопільській
області, код за ЄДРПОУ
40310895

Назва органу прива
тизації
Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях



Фонд
державного
майна
України

Новини  приватизації  та  оренди

національний оператор
інвестиційних процесів
www.privatization.gov.ua

Telegram privatization

www.orenda.gov.ua

Telegram orenda

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

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

2

відомості
приватизації

Продовження додатка 3

Область
місце
знахо
дження
об’єкта

Назва об’єкта

Окреме майно Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”
(Лікеро-горілчане виробництво) (Чортків) у складі:
(150009) Головний виробничий корпус, А-2 (загал. пл. 1770,5 кв. м); (150010) Насосна мазути, К-1 Терно(загал. пл. 22,4 кв. м); (150011) Адмінбудинок, В-2 (загал. пл. 442,2 кв. м); (150012) Водонасосна пільська
станція, Г-1 (загал. пл. 32 кв. м); (150013) Навіс, Д-1 (загал. пл. 427,7 кв. м); (150015) Склад готової продукції, Б-2 та склад навіс готової продукції, З-1 (загал. пл. 1780,6 кв. м); (150016) Котельня;
(150021) Котельня, Ж-1 (загал. пл. 222,2 кв. м); (150007) Комунікація очисного цеху; (150008)
Кабельна розводка; (150014) Паркан; (150017) Ворота; (150018) Ворота металеві; (150020)
Димова труба; (150181) Автонавантажувач; (150182) Бар-транс 3000; (150183) Бар-транс 3000;
(150184) Підйомник ПР-3066; (150185) Конвеєр подачі митих пляшок; (150186) Автомат розливу;
(150187) Пристрій для накладки ковпаків; (150188) Автомат браковочний; (150189) Автомат укупорочний; (150190) Розливо-укупорочний моноблок; (150191) Автомат етикеровочний; (150192) Автомат браковочний; (150193) Етикеровочний автомат; (150194) Пристрій для орієнт. накладки ковпачків; (150195) Автомат розливу; (150196) Заварна машина клею; (150197) Конвеєр здачі готової
продукції; (150198) Транспортер електрозв.; (150199) Автомат штамп; (150200) Автомат штамп;
(150201) Автомат штамп; (150202) Автомат штамп; (150203) Вакуум установка; (150204) Компресор повітря; (150205) Автомат для наклеювання акцизної марки; (150206) Пляшкомиюча машина;
(150207) Пляшкомиюча машина АМЄ-6; (150208) Розливна машина; (150209) Бар-транс 3000;
(150210) Бар-транс 3000; (150213) Транспортер ящиків; (150214) Транспортер ящиків; (150215)
Транспортер ящиків; (150216) Транспортер ящиків; (150217) Транспортер ящиків; (150219) Транспортер М8ВТЯ; (150220) Конвеєр подачі брудної посуди; (150221) Довідний чан № 12; (150222)
Довідний чан № 13; (150223) Довідний чан № 14; (150224) Довідний чан № 15; (150225) Довідний
чан № 16; (150226) Довідний чан № 17; (150227) Довідний чан № 18; (150228) Довідний чан № 19;
(150229) Довідний чан № 20; (150230) Фільтр- пісочник № 1; (150231) Фільтр- пісочник № 2;
(150232) Фільтр- пісочник № 3; (150233) Фільтр- пісочник № 4; (150234) Фільтр- пісочник
№ 5; (150235) Фільтр- пісочник № 6; (150236) Фільтр- пісочник № 7; (150237) Фільтр- пісочник № 8; (150238) Фільтр- пісочник № 8; (150239) Фільтр- пісочник № 8; (150240) Фільтр- пісочник № 8; (150241) Напорний чан № 1; (150242) Напорний чан № 2; (150243) Напорний
чан № 3; (150244) Напорний чан № 4; (150245) Напорний чан № 5; (150246) Напорний чан
№ 6; (150247) Напорний чан № 7; (150248) Напорний чан № 8; (150249) Напорний чан № 9;
(150250) Фільтр- пісочник № 8; (150251) Напорний чан № 10; (150252) Бар-транс 3000;
(150253) Бар-транс 3000; (150254) Бар-транс 1000; (150255) Бар-транс 1000; (150256)
Вентилятор; (150258) Чан для горілки; (150259) Цистерна для спирту; (150260) Цистерна для пом’якшення води; (150261) Солерозчинник; (150262) Чан сортировочний;
(150263) Збірник чистого браку; (150264) Холодильник; (150265) Вугільно- очисні колонки;
(150266) Вугільно- очисні колонки; (150267) Вугільно- очисні колонки; (150268) Вугільно- очисні
колонки; (150269) Вугільно- очисні колонки; (150270) Вугільно- очисні колонки; (150271) Вугільно- очисні колонки; (150272) Вугільно- очисні колонки; (150273) Насос для викачки сортировок;
(150274) Цистерна для спирту; (150275) Фільтри катіонові; (150276) Фільтри катіонові; (150277)
Купажний чан № 1; (150278) Купажний чан № 2; (150279) Купажний чан № 3; (150280) Купажний
чан № 4; (150281) Довідний чан № 9; (150282) Довідний чан № 10; (150283) Довідний чан № 11;
(150347) Пристрій для розливу рідин; (150349) Резервуар 12,5 м3; (150350) Машина пакувальна;
(150351) Насос К 90/20 до ПМП; (150356) Концентратор ТЗК; (150357) Аквадистилятор; (150358)
Аналітична вага; (150359) Насос АСВН-80; (150360) Станок токарний; (150363) Лічильник
води; (150364) Лічильник води; (150365) Ацетиленовий генератор; (150366) Лічильник води;
(150367) Електродвигун; (150368) Електродвигун; (150369) Лічильник газовий; (150370) Резервуар; (150371) Місткість для води; (150372) Насос К 20/30; (150373) Електродвигун; (150374)
Електродвигун; (150375) Компресор ПКС-1; (150376) Водокольцевий вакуум-насос; (150377)
Автомат для наклеювання акцизної марки; (150378) Автомат для наклеювання акцизної марки;
(150379) Насос К 20/3080; (150380) Електромотор; (150381) Електромотор; (150382) Електромотор; (150383) Електромотор; (150384) Електромотор; (150385) Електромотор; (150386) Електромотор; (150387) Бак; (150388) Бак; (150389) Бар транспортер; (150390) Станок закатний; (150391)
Ванна; (150392) Закупорочна машинка; (150393) Комплект накладки на пляшку; (150394) Комплект
накладки на пляшку; (150395) Бар-транс.1000; (150396) Бар-транс. 1000; (150397) Бар-транс.
1000; (150398) Бар-транс. 3000; (150399) Бар-транс. 3000; (150400) Бар-транс. 3000; (150402)
Насос АСВН-80; (150403) Додатковий фільтр для пом’якшення води; (150404) Компресор 2ВУ;
(150405) Компресор 3ВУ № 6; (150406) Насос АСВН-80; (150407) Електродвигун; (150408)
Електродвигун; (150431) Електродвигун; (150432) Живильний насос; (150433) Електродвигун АН 2116; (150434) Електромотор; (150435) Пульсатор електрозвар.; (150436)
Електродвигун; (150437) Електродвигун; (150438) Електродвигун; (150439) Електродвигун; (150440) Електродвигун; (150441) Електродвигун; (150442) Електродвигун; (150443)
Електродвигун; (150444) Електродвигун; (150445) Електродвигун; (150446) Електродвигун; (150447) Електродвигун; (150448) Насос з електродвигуном; (150449) Електродвигун
УКВТ; (150450) Насос К 20/30; (150451) Резервуар 16 м3 8 шт; (150452) Резервуар 12,5м3;
(150453) Збірник стальний 1600 л; (150455) Вугільно-очисні колонки; (150456) Вугільноочисні колонки; (150457) Вугільно-очисні колонки; (150458) Резервуар емальований;
(150459) Резервуар емальований; (150460) Вугільно-очисні колонки; (150461) Водопідготовча установка; (150462) Солерозчинник; (150463) Вентилятор; (150464) Димосос ДН-9;
(150465) Димосос ДН-9; (150466) Котлоагрегат; (150467) Водозмягчуюча водопідготовка;
(150468) Шкаф електричний; (150469) Трансформатор ТДМ; (150470) Напорний чан № 11;
(150471) Напорний чан № 12; (150472) Напорний чан № 13; (150473) Чани для приготування настоїв; (150474) Чани для приготування настоїв № 16; (150475) Чани для приготування настоїв № 10; (150476) Чани для приготування настоїв б/н; (150477) Чан для спирту;
(150478) Чан для цукрового сиропу № 13; (150479) Чан для цукрового сиропу; (150480)
Доводний чан 12,5 м3; (150481) Доводний чан 12,5 м3; (150482) Мірник 75 дал; (150483)
Варочний котел; (150484) Аламбік; (150485) Пісочні фільтри; (150486) Пісочні фільтри;
(150487) Пісочні фільтри; (150488) Пісочні фільтри; (150489) Випарний апарат для варки сиропу;
(150490) Автомат для варки цукру; (150492) Комутатор; (150494) Прибор КФК; (150497) Станок
свердлильний; (150498) Станок фуговальний; (150499) Вертикально-сверлильний станок; (150500)
Станок обдирочно-шліфувальний; (150503) Емаль. апарат С3250 2 шт; (150504) Емаль. апарат
С3250 2 шт.; (150505) Мірник техн. ГУВИИ-250; (150506) Збірник С3250; (150507) Насос ВЦН20 2 шт.; (150508) Насос Ж-6 ВЦК-10/32; (150509) Мірник ГУ ВИО-1000; (150510) Мірник техн.
ГУВИИ-250; (150511) Водолічильник 2 шт.; (150512) Конденсатор УКЗ-304 2 шт.; (150513) Автомат для змішування 2 шт.; (150514) Реактор I-Д-250; (150515) Маршет; (150517) Електродвигун;
(150518) Електромотор; (150519) Закаточна головка; (150520) Закаточна головка; (150521)
Закаточна головка; (150522) Закаточна головка; (150523) Закаточна головка; (150524) Закаточна головка; (150525) Закаточна головка; (150526) Закаточна головка; (150527) Закаточна головка; (150528) Закаточний автомат; (150529) Етикеровочний автомат; (150530)
Розливо-укупорочний автомат; (150531) Браковочний автомат; (150532) Котел паровий;
(150533) Котел паровий; (150534) Котел паровий; (150535) Лічильник газовий; (150536)
Щит електророзподільчий; (150537) Компресор; (150538) Ємкість 5Є-160; (150539) Насос
НРМ-2 для подачі мазуту; (150540) Підігрівач мазуту; (150541) Насос; РП-30 для подачі мазуту; (150542) Фільтр мазутний грубої очистки; (150543) Фільтр мазутний грубої очистки;
(150544) Насос КМП6550-160; (150545) Насос РВН 40*35; (150546) Насос К-80 50/20; (150547)
Насос К-80 50/20; (150548) Електродвигун; (150550) Ємкість для гарячої води; (150551) Резервуар 10м3; (150552) Ємкість; 5Є-50 № 1 V=5000; (150553) Ємкість 5Є-50 № 2; (150554) Ємкість
5Є-50 № 3; (150555) Мірник для спирту № 1; (150556) Мірник для спирту № 2; (150557) Мірник для спирту № 3; (150354) Набір "Тиса"; (150969) Панель ЩО-70; (150970) Панель ЩО-71;
(150971) Панель ЩО-72; (150972) Панель ЩО-73; (150973) Панель ЩО-74; (150974) Ячейка;
(150975) Ячейка; (150976) Трансформатор; (150977) Підігрівач ПП162; (150978) Підігрівач ПП163;
(150979) Підігрівач ПВВ-13; (150980) Пульт газорегулятора; (150981) Автоматика безпеки; (150982)
Електрощит; (150983) Електрощит; (150984) Трансформатор ТДМ; (150985) Агрегат зварювальний; (150986) Щит електророзподільчий автоматичного включання; (150987) Щит електророзподільчий; (150988) Шкаф автомат РУС; (150989) Водолічильник; (150990) Датчик реле рівня РОС до
ємності; (150991) Датчик реле рівня РОС до ємкості; (150992) Датчик реле рівня РОС до ємкості;
(150218) Двері металеві; (150454) Автомат газ води; (150491) Сейф металевий; (150496)
Вага; (150501) Холодильник -камера; (150516) Візок; (150558) Сейф металевий; (150872)
Кузов-фургон; (150873) З фургон до авт № 80-10; (150874) Автомобіль ВАЗ 21213; (150875)
Автомобіль КАМАЗ № 51-23; (150876) Причіп до кузова трактора для вивозки сміття; (150877)
Автопричіп; (150879) Напівпричіп 11-13; (150880) Машина Камаз 57-45; (150881) Автопричіп
до авт. 70-11; (150882) Виновоз-цистерна; (150883) Автомобіль АЦП 76-83; (150884) Трактор
Т-40 № 85-15; (150885) Причіп до трактора; (150886) Автомобіль ГАЗ 53 № 97-29; (150887)
Автомобіль ГАЗ 53 № 80-10

Назва об’єкта
Нежиле приміщення загальною площею 95,6 кв. м

Область
місцезна
Адреса(и)
ходження
об’єкта
об’єкта
Тернопіль- Зборівський р-н,
ська
м. Зборів, вул.
Козацька, 47

8 червня 2022 року

Назва
балан
соут
Адреса(и) римувача
об’єкта або збері
гача,
код за
ЄДРПОУ
ДП “Укрспирт”,
Чортків- код за
ЄДРПОУ
ський
37199618
р-н.,
м. Чортків,
вул. Незалежності,
45А

Назва
балансоутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ
Головне управління
статистики у Тернопільській області, код за
ЄДРПОУ 02362374

Продовження додатка 3

Назва об’єкта
Назва ор
гану при
ватизації

Регіо
нальне
відділення
Фонду по
ІваноФранків
ській, Чер
нівецькій
та Тернопільській
областях

Автомобіль ГАЗ-31029 (ВО7415АМ), 1994 рік випуску

Область
Назва
місцезна
Адреса(и)
балансоутримувача
ходження
об’єкта
або зберігача,
об’єкта
код за ЄДРПОУ
Тернопіль- м. Тернопіль,
Головне управління
ська
вул. Микулинець- статистики у Тернопілька, 32
ській області, код за
ЄДРПОУ 02362374

Нежитлова будівля (їдальня (літ. «А»)) загальною
площею 474,30 кв. м, що не увійшло до статутного
капіталу ВАТ «Племінний завод «Дзвінкове», код за
ЄДРПОУ 00857404
Нежитлова будівля загальною площею 275,8 кв. м.

Київська

Адміністративна будівля загальною площею 297,9 кв. м

Київська

Майновий комплекс у складі: адмінбудівля (А)
загальною площею 60,7 кв. м, ганок, ганок; склад
сировини 65,5 кв. м, цех-сироварня (В) загальною
площею 287,2 кв. м, тамбур, компресорна (в1),
санпропускник (в2) загальною площею 93,9 кв. м;
кочегарка (Г) загальною площею 49,4 кв. м; паркан
(h), ворота (h1), ворота (h2); водонапірна башня
(N); пожежний резервуар; оглядовий майданчик;
каналізаційна мережа; водопровідна мережа; теплова
мережа; очисна споруда (поля фільтрації та піщані
фільтри)
Нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5
кв. м

Київська

Київська

Назва органу прива
тизації

Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях
Васильківський
ПАТ «Дзвінкове», код за Регіональне відділення
р-н, с. Плесецьке, ЄДРПОУ 00857404
Фонду по Київській, Червул. Варовицька,
каській та Чернігівській
20-б
областях
м. Бровари,
Головне управління
Регіональне відділення
вул. Ярослава Му- статистики у Київській Фонду по Київській, Чердрого, 32
області, код за ЄДРПОУ каській та Чернігівській
02360731
областях
Володарський р-н, Головне управління
Регіональне відділення
смт Володарка,
статистики у Київській Фонду по Київській, Червул. Миру, 7
області, код за ЄДРПОУ каській та Чернігівській
02360731
областях
Кагарлицький р-н, Державне підприРегіональне відділення
с. Стави, вул. До- ємство зовнішньоеФонду по Київській, Чернецька, 49
кономічної діяльності
каській та Чернігівській
«Укрінтеренерго», код областях
за ЄДРПОУ 19480600

Київська

Васильківський
ПАТ «Птахофабрика
р-н, с. Крушинка, «Україна», код за ЄДвул. Колгоспна, 11 РПОУ 05477066

Нежитлова будівля автотракторних класів загальною
площею 458,2 кв. м

Київська

м. Фастів, вул. Гу- ВАТ «Сільгосптехнісєва, 27
ка», код за ЄДРПОУ
03744994

Нежиле приміщення загальною площею 75,10 кв. м

Київська

м. Тараща,
вул. Колгоспна,
56-а

Регіональний офіс
водних ресурсів річки
Рось, код за ЄДРПОУ
03562263

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

Назва
балансо
утриму
Назва об’єкта
вача або
зберігача,
код за ЄД
РПОУ
Окреме майно державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)», а саме:
Державна
(101310002) Будівля КПП, літера «Б» (заг. пл. 54,8 кв. м);
Київська м. Ірпінь, установа
смт Коцю- «Ірпін(101310003) Будівля харчоблоку, літера «В» (заг. пл. 999,7 кв. м), в тому числі:; (101310005)
бинське, ський
Склад овощесховища, (заг. пл. 125,0 кв. м); (101310004) Будівля банно-прального комбінату
вул. Заліз- виправ(Будівля БПК), літера «З» (заг. пл. 472,6 кв. м.; (101310006) Гуртожиток на 320 місць, літера
нична, 1 ний центр
«Д» (заг. пл. 2230,9 кв. м); (101310007) Будівля медчастини, літера «Ж» (заг. пл. 1817,2 кв. м);
(№ 132)»,
(101310008) Адмінкорпус, літера «А» (заг. пл. 3577,4 кв. м), в тому числі:; (101310016) Будівля
код за
штабу, КПП (заг. пл. 151,9 кв. м); (101310015) Ідальня для співробітників, (заг. пл. 240,2 кв. м);
ЄДРПОУ
(101310011) Вежа з пультом, (заг. пл. 17,0 кв. м); (101310010) Гуртожиток, літера «Е» (заг. пл.
08563725
2693,6 кв. м); (101310013) Клуб для засуджених, літера «Г» (заг. пл. 389,8 кв. м); (101310014)
Будівля очікувань, літера «И» (заг. пл. 45,3 кв. м); (101310017) Інженерно-технічна огорожа,
літера «N1» (заг. пл. 1906,25 пог. м); (101310019) Вежа для КПП, N XXXIII; (101310020) Альтанка, літера «Л» (заг. пл. 6,0 кв. м); (101310025) Інженерні засоби охорони, літера «N2» (заг.
пл. 2340 пог. м); (101310012) Будівля туалету, літера «1Л» ((заг. пл. 10,0 кв. м); (101310034)
Ворота металеві, літера «N3» ((заг. пл. 15,75 кв. м); (101310035) Ворота металеві, літера «N4»
((заг. пл. 15,75 кв. м); (101310033) Альтанка, літера «М» (заг. пл. 4,6 кв. м); (10310010) Будівля ВГМ, літера «1Е» (заг. пл. 2145,1 кв. м); (10310007) Склад готовоі продукціі, літера «Н»
(заг. пл. 925,5 кв. м); (10310013) Котельня на газовому паливі, літера «Р» (заг. пл. 995,4 кв. м);
(10310037) Пост охорони, літера «Ц» (заг. пл. 5,5 кв. м); (10310038) Магазин з реалізаціі промисловоі групи товарів «Лавка майстра», літера «1М» (заг. пл. 31,0 кв. м); (10310023) Артезіанська свердловина 5, N XXIX; (101310014) Алюмінієвий склад, літера «Т» (заг. пл. 342,2 кв. м);
(10310021) Артезіанська свердловина 2, N XXX; (101310015)Будівля деревообробки, літера «1Є»
(заг. пл. 2317,2 кв. м), в тому числі:; (101310034) Пневмотранспортер; (10310025) Споруда для
пожежного водоймища, N XXXIV (заг. пл. 50,0 кв. м); (1031003) Будівля цеху № 2 літера «1В»
(заг. пл. 330,2 кв. м); (10310019) Бензосклад літера «Х» (заг. пл. 70,0 кв. м); (10310016) Будівля
гаптовки літера «1Б» (заг. пл. 300,4 кв. м); (10310011) Алюмінієвий склад, літера «У» (заг. пл.
324,6 кв. м); (10310032) Аспераційна установка, літера «1Д» (заг. пл. 1151,2 кв. м); (10310024)
Артезіанська свердловина 4, літера «Ф» (заг. пл. 8,6 кв. м); (10310008) Будівля механічноі обробки
літера «1А» (заг. пл. 221,2 кв. м); (10310022) Артезіанська свердловина 3, N XXXII; (10310009)
Автогараж літера «С» (заг. пл. 697,4 кв. м); (10310018) Будівля складу № 1 літера «П» (заг. пл.
1699,9 кв. м); (10310017) Будівля пожежного депо літера «О» (заг. пл. 244,4 кв. м); (10310012)
Склад для рихтування проволоки літера «1Г» (заг. пл. 101,7 кв. м); (10310006) Котельня на твердому паливі літера «1Ж» (заг. пл. 680,6 кв. м); (10310002) Будівля цеху № 1 літера «Щ» (заг. пл.
2768,4 кв. м); (10310004) Дизельна електростанція літера «Ч» (заг. пл. 54,7 кв. м); (10310039)
Виставковий майданчик літера «1Н» (заг. пл. 32 кв. м); (10310026) Благоустрій літера «NI»;
Область
місце
Адреса(и)
знахо
об’єкта
дження
об’єкта

Назва об’єкта

Комплекс будівель і споруд у складі: основна
будівля, літ. А, загальною площею 203,8 кв. м,
сарай-гараж літ. Б, вбиральня, літ. В, огорожа, І

Назва органу прива
тизації
Регіональне відділення Фонду по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях

Область
місце
знахо
дження
об’єкта

Адреса(и)
об’єкта

Назва
балансоутримувача
або зберігача,
код за ЄДРПОУ

Назва
органу
привати
зації
Регіо
нальне
відділення
Фонду по
Київській,
Черкаській
та Чернігівській
областях

Назва органу
приватизації

Київська м. Яготин, пров. Офіцерський, 1

Головне управління Держ
продспоживслужби в
Київській області, код за
ЄДРПОУ 40323081

Регіональне відділення
Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях

Будівлі та споруди у складі: будинок (літ. «А»)
Київська Ставищенський р-н,
площею 74,8 кв. м, гаражі для стоянки механізмів
с. Ясенівка, вул. Пері площадка для складання матеріалів (літ.Б) плошотравнева, 1-а
щею 130,3 кв. м, площадка для стоянки машин
та механізмів площею 90,7 кв.м, огорожа, ворота, колодязь

Регіональний офіс водних
ресурсів річки Рось, код за
ЄДРПОУ 03562263

Регіональне відділення
Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною
площею 208,5 кв. м

Київська Білоцерківський р-н,
Сільськогосподарське товасмт Гребінки, вул. Свя- риство з обмеженою відпотопокровська, 193
відальністю «Гребінківське»
(СТОВ «Гребінківське»), код
за ЄДРПОУ 00861423

Регіональне відділення
Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною
площею 422,3 кв. м

Київська Білоцерківський р-н,
Сільськогосподарське товасмт Гребінки, вул. Пар- риство з обмеженою відпотизанська, 22
відальністю «Гребінківське»
(СТОВ «Гребінківське»), код
за ЄДРПОУ 00861423

Регіональне відділення
Фонду по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях
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відомості
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Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Окреме майно Червонослобідського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП
“Укрспирт” у складі:
(040001) частина нежитлової будівлі-їдальні вбудованої АТС; (2/25 частини)

(040003) будівля БРУ зливне-компресорна (загал. п. 750 кв. м.); (040017) лабораторія (загал. п.
327,4 кв. м.); (040006) спиртосховище; (040007) спиртосховище; (040019) спиртосховище (загал.
п. 583,4 кв. м.); (040460) Озеленення лабораторії; (040461) Озеленення спиртосховища

(040068) Дизель Т-62 буян; (040021) Тимчасова споруда для перекачки спирту Буян
(040080) Ємкiсть для барди; (040082) Ємкiсть для барди; (040083) Ємкiсть для барди; (040327)
Ферментатор; (040002) Бардопровід; (040005) Водопровід від ректифікації; (040008) Лінії звязку
АСУП; (040009) Мережі комп’ютерні; (040010) Огорожа заводу; (040011) Під’їздна дорога до апаратного відділення; (040014) Під’їздна дорога до лабораторії та пункту вигрузки зерна; (040015)
Під’їздна дорога до складу готової продукції; (040018) Система трубопроводів; (040020) Телефонні комунікації; (040022) Трубопровiд до лабораторii; (040024) Трубопровід подачі води на БРУ;
(040025) Iнтернет-сервер; (040026) Автоматизована система управління в-вом; (040027) Автоматична пожежна сигналізація; (040028) Автоматична пожежна сигналізація лабораторії; (040029)
Апаратура АОН АТС; (040030) АСУ Технологічних процесів п-ва; (040031) АСУ ТП БРУ; (040032) АТС
СТМ-256; (040033) Бак холодної води-апаратне; (040034) Баня лабораторна многомісна; (040035)
Бардорегулятор; (040036) Бардяний насос 3М 40-200/11; (040037) Барометричний конденсатор; (040038) Безперебійний блок живлення; (040040) Бражна колона; (040041) Вiдеосистема
заводу; (040042) Вакуумний насос; (040043) Вакуумпереривач; (040044) Вакуумпереривач;
(040045) Вакуумпереривач; (040046) Вентилятор; (040047) Витратомiр; (040048) Витратомір
(ротаметр) спирт 90%; (040049) Витратомір електромагнітний Взлет; (040051) Витратомір електромагнітний Взлет 80 мм; (040053) Витратомір електромагнітний Взлет 80 мм; (040054) Витратомір електромагнітний Взлет 80 мм; (040055) Витратомір Крохне Н-250 (1600-16000); (040056)
Витратомір Крохне Н-250 (1600-16000); (040057) Витратомір Крохне Н-250 (16-160); (040058)
Витратомір Крохне Н-250 (16-160); (040059) Витратомір Крохне Н-250 (400-4000); (040060) Витратомір Крохне Н-250 (400-4000); (040061) Водонагрівач накопичувальний АТЛАНТИС; (040062)
Ворота механiчнi вагова; (040063) Газонокосарка РОЯЛ; (040064) Дезмембратор; (040065)
Декантатор сивушний; (040066) Дефлегматор 63 м2; (040067) Дефлегматор 2х секц. 100 м2;
(040069) Дробарка А1-ДМ2Р; (040070) Дробарка молоткова А1-ДМ2Р; (040072) Електродвигун
110 кВт/1500 об.; (040073) Електродвигун 110 кВт/1500 об. зернодробарка; (040076) Електрощит до зернової дробілки; (040077) Епруветка готових продуктів; (040078) Епюраційна колона;
(040079) Ємкiсть для барди; (040081) Ємкiсть для барди; (040084) Ємкість гарячої води;
(040085) Ємкість для зберігання кислоти; (040086) Ємкість для зберігання спирту 100 м3;
(040087) Ємкість для зберігання спирту 100 м3; (040088) Ємкість для зберігання спирту 90 м3; (040089) Ємкість для перекачки барди; (040090) Ємкість для розрідження та
витримування замісу; (040091) Ємкість для спирту; (040092) Ємкість підсивушної води;
(040093) Ємкість сивушного масла; (040094) Ємкість сивушного масла; (040095) Збірник спирту; (040098) Керхер-апарат без нагріву води; (040099) Керхер-апарат Посейдон
без нагріву води; (040100) Кип’ятильник; (040101) Кип’ятильник; (040102) Кип’ятильник
110 м2; (040103) Кип’ятильник 68 м2; (040104) Кип’ятильник 94 м2; (040106) Компресор
АЛМІГ; (040107) Компресор гвинтовий; (040108) Компресор повітряний УВЖ-250; (040109)
Комп’ютер Маестро; (040110) Комп’ютер BRAIN 929; (040111) Комп’ютер SAMSUNG;
(040112) Комп’ютер в комплекті; (040113) Комп’ютер в комплекті; (040115) Комп’ютер Маестро; (040117) Комп’ютер Маестро VIVALD+монітор SAMTRON; (040119) Комп’ютер Маестро
Vivaldi; (040120) Комп’ютер Маестро Vivaldi; (040121) Комп’ютер Маестро Моцарт; (040122)
Комп’ютер Маестро Моцарт з монітором Самтрон; (040123) Комп’ютер Маестро+монітор;
(040124) Комп’ютер Маестро+монітор; (040125) Комп’ютер Пентіум-4 з монітором Флетрон; (040126) Комп’ютер промисловий; (040127) Комп’ютер Селерон в комплекті; (040128)
Комп’ютер Селерон в комплекті; (040129) Комп’ютер Селерон в комплекті; (040130) Комп’ютер
Селерон в комплекті; (040131) Комп’ютер Целерон в комплекті; (040132) Комп’ютер-ноутбук
АСЕР; (040133) Конвеєр спіральний 12945; (040134) Конденсатор; (040135) Конденсатор;
(040136) Конденсатор; (040137) Конденсатор F=10 м2; (040138) Конденсатор F=25 м2; (040139)
Конденсатор F=5 м2; (040140) Конденсатор сепаратора СО2 F=16 м2; (040141) Конденсатор
сивушного масла; (040142) Конденсатор СО2; (040143) Конденсаторна установка із автоматичним регулюванням; (040145) Кондиціонер ГРИ стандарт; (040146) Кондиціонер мобільний;
(040147) Кондиціонер Самсунг; (040148) Кондиціонер Самсунг; (040149) Контроллер промисловий (облік спирту); (040150) Контроллер Шнайдер-преміум; (040151) Контрольний снаряд;
(040152) Контрольний снаряд; (040153) Контрольний снаряд; (040154) Копіювальний апарат
Мінолта; (040156) Ліхтар оглядовий 3-х ходовий; (040157) Ліхтар оглядовий 3-х ходовий;
(040158) Ліхтар оглядовий 3-х ходовий; (040160) Лічильник пару СВП-5000; (040161) Ловушка; (040162) Ловушка; (040163) Ломiконт Л-110; (040164) Мiкропроцесорна система; (040165)
Мiрник; (040166) Мiрник; (040167) Мiрник; (040168) Мiрник; (040169) Мiрник; (040170) Мiрник
сивушний; (040172) Міні АТС; (040173) Мірник Г4 ВИЦ 1000; (040174) Мірник Г4 ВИЦ 1000;
(040175) Мірник ЕАФ; (040176) Мірник ЕАФ; (040177) Монітор 19 ЕЛ-ДЖИ; (040179) Монітор
Samtron; (040180) Монітор TFT17; (040181) Монітор TFT17; (040182) Монітор TFT17; (040183)
Монітор Самсунг; (040184) Монітор Самсунг; (040185) Монітор Самсунг; (040186) Мотопомпа
високонапірна Хюндай; (040188) Насос 3М 40-200/11; (040189) Насос 3М 40-200/11; (040191)
Насос 3М 40-200/7.5 А; (040192) Насос 3М 40-200/7.5 А; (040193) Насос ВВН 1-3 под 7,5 кВт
вакуумний; (040194) Насос ИРГ 80-200 ст. обез.; (040195) Насос ИРГ-160 спиртовий; (040200)
Насос ІНG 80-160 ЕХ; (040201) Насос СДЛФ 16-40; (040202) Насос СДЛФ 4-30; (040204)
Насос СДЛФ 8-30; (040205) Насос СДЛФ 8-40; (040206) Насос СДЛФ 8-40; (040207) Насос
СДЛФ 8-40; (040208) Насос 3М 65-40-200/7,5; (040209) Насос 3М 40-200/11; (040210) Насос
3М 40-200/11 перекачки барди; (040211) Насос 3М 40-200/11 подачі води; (040212) Насос
3М 40-200/11 подачі сусла ГДФО; (040213) Насос 3М 40-200/11подачі барди; (040214) Насос 3М 40-200/7.5; (040215) Насос 3М 40-200/7.5 перекачки бражки; (040216) Насос 3М
40-200/7.5 подача бражки на БРУ; (040217) Насос 3М 50-160/7,5-А; (040218) Насос 3М 50160/7,5-А; (040219) Насос 3М 50-160/7,5-А; (040220) Насос 3М 50-200/11; (040223) Насос 3М
60-50-160/5,5 подача гар.води на підр.; (040224) Насос 3М-40-200/11; (040225) Насос DWO
400; (040227) Насос MVI403-1\16\Е\3-400-50-2; (040228) Насос MVI604\6-1\16\Е/3-400-50-2;
(040229) Насос MVI804-1\16\Е/3-400-50-2 WILO; (040232) Насос WILO МНІ203-1/Е/3-400-50-2;
(040233) Насос WILO перекачки погону; (040234) Насос АСВН-80 2 шт; (040235) Насос ВВН
1-3 без рами; (040236) Насос ГНОМ 53-10; (040237) Насос Джи Ел-50 на опалення адмінбудинку; (040238) Насос для перекачки бражного дистиляту МНі205-1/Е/3-400-50-2; (040239)
Насос для перекачки дріжджів 3М 40-160/3,0; (040240) Насос ЕАФ; (040241) Насос ЗМ 4016/3 Буян; (040242) Насос лютерний; (040243) Насос МНІ 160-1/Е/3-400-50-2; (040244) Насос
МНІ 205-бражного дистилята на ЕК; (040245) Насос МНІ 405 відкач. лютеру; (040246) Насос
МНІ 805-1/Е/3-400-50-2; (040249) Насос перек. спирту MVI405-1\16\Е\3-400-50-2; (040250)
Насос перекачки замісу підробітка ЗМН5 40-200/7.5; (040252) Насос подачі бражки 3МНS
40-200/5.5; (040253) Насос подачі бражки 40-200/5.5; (040254) Насос подачі води БРУ 3М
40-200/7.5; (040255) Насос подачі очищеної води на БРУ 3М 40-200/7.5; (040257) Насос серії
DME8-10; (040258) Насос серії DME8-10; (040259) Насос серії DME8-10 дозувальний; (040260)
Насос сивушного масла; (040261) Насос сивушного масла НСТ 3-5/150; (040262) Насос спирт
на епюрат MVI806-1\16\Е\3-400-50-2; (040263) Насос спирт на холод MVI806-1\16\Е\3-40050-2; (040264) Насос-дозатор мембранний 209/6 400/3/50 0,25; (040266) Насосний агрегат
ВВН 1-1,5; (040267) Норія зернова в комплекті з конвеєром; (040269) Обчислюв маш В-85;
(040270) Осушувач СДО125 АР; (040271) Охоронно пожежний пункт Кристал-3; (040272) Підігрівач бражки 3-х секц. 100 м2; (040273) Піноловушка; (040274) Прiнтер; (040277) Прінтер;
(040280) Прінтер повнокольоровий Коніка Мінолта; (040281) Ректифікаційна колона д=1600;
(040282) Ротаметр пневматичний РПФ; (040285) Сепаратор бражки; (040286) Сепаратор зерноочищувальний А1 БМС-6; (040287) Сервер-Суперсервер; (040288) Сигналiзацiя-кімната
прикурсорів; (040289) Система гучного мовлення; (040292) Системний блок РСР4Р800МХ;
(040293) Сінокосилка М/К Дніпро; (040295) Спиртовловлювач 5 м2; (040296) Спиртомір СА-2
(5-20)%; (040297) Спиртомір СА-2 для епюрату 20-40%; (040298) Спиртоприймач 13 секцiй;
(040299) Стабілізатор однофазний; (040300) Станція обеззалізування; (040301) Стерилізатор
ВК-75-01; (040302) Стійка шлагбаумна з стрілою; (040303) Схема дезинфекції бродильних
чанів; (040305) Телефон КХ-7433; (040306) Телефон ТАШ-1319; (040307) Теплова пушка; (040308) Теплообмінник спіральний 20 м2; (040309) Теплообмінник спіральний 20 м2;
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(040310) Теплообмінник спіральний 50 м2; (040311) Теплообмінник спіральний 72 м2; (040312)
Теплообмінник 50 м2 спіральний; (040313) Теплообмінник 80 м2 спіральний; (040314) Теплообмінник Колві МЕ 5-30; (040316) Теплообмінник спіральний 50 м2; (040317) Теплообмінник спіральний
50 м2 н/ж; (040318) Теплообмінник спіральний 60 м2; (040319) Термінал Huawei; (040320) Термінал Huawei; (040321) Травокосілка; (040322) Трактор СТН151-газонокосарка; (040323) Установка
помякшення; (040324) Факсимільний апарат; (040325) Факс-модем; (040326) Фермент. насос
ДМЕ 12-6; (040328) Фонарь оглядовий 4-х ходовий; (040329) Фонарь оглядовий 4-х ходовий;
(040330) Хіміко-аналiтичний комплекс; (040331) Холодильник сив. фракции; (040332)
Хроматограф газовий "Кристал-5000";(040333) Цистерна ЕАФ; (040334) Цистерна ЕАФ;
(040335) Цистерна сивушного масла; (040336) Цистерна спиртова; (040337) Цистерна
спиртова; (040338) Цистерна спиртова; (040339) Цистерна спиртова; (040340) Цифрова міні АТС КХ-ТД-1232; (040341) Шафа сушильна; (040342) Щит розподільчий для брод.
апаратів; (040480) Пристрій плавного пуску АТС 22; (040481) АСКОЕ система електрон
ного обліку електроенергії; (040482) Дробарка А1-ДМ2Р з живильником та сепаратором
магнітним; (040483) Насос дозуючий UG 1.38/120.0.1; (040484) Насос ВВН 3/0,4; (500519)
Багатофункційний пристрій БФП Сanon image RU; (500625) Системний блок АЙ-ТИ Блок;
(500630) Системний блок АЙ-ТИ Блок; (500795) Витратомір-лічильник коріолісовий ПРОМАС
83 F D604A302000; (500999) Обчислювач об’єму спирту "УНІВЕРСАЛ-С" (реалізація спирту
малі покупці); (501118) Витратомір-лічильник коріолісовий РОТАМАС RCCT138 D1V901256;
(501169) Теплообмінник пластинчатий н/ж ФП-16; (501431) Витратомір-лічильник коріолісовий ПРОМАС 80 F (реалізація спирту до 100 дал) 430А8В0200; (040343) Автомобіль "Ланос"; (040344) Автомобіль "Хонда-Аккорд" срібляста; (040345) Автомобіль ВАЗ 21213 (СА
59-49 АК); (040346) Автомобіль ГАЗ 33021 (СА 8122 ВВ); (040347) Автомобіль ДЕУ-СЕНС
Т-13110; (040348) Автомобіль МАЗДА Е 2200 (АІ 70-58 СР); (040349) Автомобіль Мітсубіші
(ВО 84-03 АН); (040350) Автомобіль УАЗ-2206 СП10ТК; (040351) Бідистилятор 3,2 л/год;
(040352) Вiдеокамера; (040353) Ваги; (040354) Ваги AXIS; (040355) Ваги AXIS; (040356) Ваги
вологоміри AXIS; (040357) Ваги лабораторні ОНАИС; (040358) Велоаргометр; (040359) Випрямляч зварювальний ПАТОН; (040360) Вітрина н/ст; (040361) Вогнегасник ВВК-28 (ОУ-40);
(040362) Вогнегасник ВП-45 (ОП-50); (040363) Вогнегасник ВП-45 (ОП-50); (040364) Вологомір Аква-15; (040365) Дистилятор; (040366) Дошка оборотна магнітна; (040367) ЕкранWS180; (040368) Індикатор вологості зерна Фермер; (040369) Кавоварка "BOSCH"; (040370)
Колбонагрівач 1000мл; (040372) Кондиціонер "GREE"; (040373) Кондиціонер "Самсунг";
(040374) Крісло КР70 из нат. кожи; (040375) Кулер; (040376) Меблi приймальної; (040377) Меблі
кабiнету гол. бухгалтера; (040378) Меблі кабiнету директора; (040379) Меблі кабiнету економiста;
(040380) Меблі кабінету бухгалтерiї; (040381) Мікроскоп Мікмед-2; (040382) М’який куточок;
(040383) М’який куточок Самсон; (040384) Підставка; (040385) Пневматичний гайкозакручувач;
(040386) Портфель; (040387) Пральна машина"INDESIT"; (040388) Проектор МР620; (040389)
Рефрактометр УРЛ-1; (040390) РН-метр; (040391) РН-метр; (040392) РН-метр; (040393) Ротаметр пневматичний; (040394) Ротаметр пневматичний; (040396) Сахариметр; (040397) Сейф
бухгалтер; (040398) Сейф каса; (040399) Стiл однотумбовий; (040400) Стiл однотумбовий;
(040401) Стіл ваговий; (040402) Стіл ваговий; (040403) Стіл ваговий; (040404) Стіл для засідань; (040405) Стіл кривокутній; (040406) Стіл лаборат. пристінний; (040407) Стіл лаборат.
пристінний; (040408) Стіл лабораторний; (040409) Стіл лабораторний; (040410) Стіл лабораторний; (040411) Стіл лабораторний; (040412) Стіл лабораторний; (040413) Стіл лабораторний; (040414) Стіл лабораторний; (040415) Стіл лабораторний; (040416) Стіл лабораторний;
(040417) Стіл лабораторний пристінний; (040418) Стіл лабораторний пристінний; (040419) Стіл
письмовий прямий; (040420) Стіл приборний; (040421) Стіл пристінний ламінований; (040422)
Стіл пристінний правий; (040423) Стіл скляний; (040424) Стіл-мийка одинарний; (040425)
Стіл-мийка одинарний; (040426) Стіл-мийка одинарний; (040427) Стіл-мийка одинарний;
(040428) Стіл-мийка одинарний; (040429) Стіл-мийка одинарний; (040430) Телевізор;
(040431) Термостат сухоповітряний; (040432) Термостат сухоповітряний ТС-1/80; (040433)
Тренажер; (040434) Тумба приставна; (040435) Фотоапарат цифровий; (040437) Фотоколориметр КФК; (040438) Фотоколориметр КФК-3; (040439) Холодильник офісний Норд;
(040440) Холодильник Горенья; (040441) Холодильник Снайге; (040442) Холодильник
Снайге; (040443) Шафа витяжна; (040444) Шафа витяжна; (040445) Шафа для зберігання
реактив.; (040446) Шафа для зберігання реактив.; (040447) Шафа для зберігання реактивів; (040448) Шафа для зберігання реактивів; (040449) Шафа для зберігання реактивів; (040450) Шафа для посуду; (040451) Шафа для посуду; (040452) Шафа для посуду;
(040453) Шафа для посуду; (040454) Шафа для спецодягу; (040455) Шафа пристінна;
(040456) Шафа пристінна; (040457) Шафа пристінна; (040458) Шафа сушильна СНОЛ 67/350;
(040459) Шафа сушильна СЭШ-3М; (040485) Поляриметр круговий; (040479) Технічна література; (501496) Комплект відеоспостереження HikVision NK4EO-1T; (502014) Насос вакуумний
ВВН 1-3(4) Комплект мультимедійного обладнання (плазмова панель, аудіо, відео)
Окреме майно Стадницького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”
у складі:
(160002) Головний виробничий корпус, А (загал. пл. 1564,5 кв. м); (160016) Кислотосховище, Київська БілоцерБ (загал. пл. 26,2 кв. м)
ківський
р-н, с.
Стадниця,
вул. Заводська, 1
(160012) Підробне відділення, А (загал. пл. 240,7 кв. м); (160048) Цех очищення артезіанської
Білоцерківводи, артезіанська свердловина, Б, Б1 (загал. пл. 36,9 кв. м); (160023) Вбиральня, В (загал.
ський р-н,
пл. 7,8 кв. м); (160019) Солодовий цех з прибудовою, підвалом, Г,г, г/п (загал. пл. 450,5 кв.
с. Стадним); (160010) Механічна майстерня з прибудовою, підвалом, Е, е, п/Е (загал. пл. 259,6 кв. м.);
ця, вул.
(160015) Прохідна, Є (загал. пл. 119,4 кв. м)
Заводська,
1А
(160021) Столова з прибудовами, А,а (загал. пл. 237,2 кв. м); (160011) Столярна майстерня,
БілоцерківБ (загал. пл. 122,2 кв. м); (160001) Гаражі, В (загал. пл. 211 кв. м); (160009) Матеріальний
ський р-н,
склад, Г (загал. пл. 583,7 кв. м); (160007) Зерносклад, Д (загал. пл. 393,1 кв. м); (160032) Пис. Стаднилорама, Е (загал. пл. 45,6 кв. м); (160027) Вагова, Є (загал. пл. 9,4 кв. м); (160003) Дизельне
ця, вул.
приміщення, З (загал. пл. 48,1 кв. м); (160008) Адміністративний будинок, І (загал. пл. 154,3
Заводкв. м); (160033) Пожежне депо, Ж (колишнє) (загал. пл. 12,8 кв. м)
ська, 2
(160018) Спиртосховище, А (загал. пл. 528,4 кв. м); (160005) Зерносклад з прибудовою, Б (заБілоцерківгал. пл. 657,2 кв. м); (160006) Зерносклад з прибудовою, В (загал. пл. 687,2 кв. м); (160013)
ський р-н,
Пристанційна база (Котельня Г, Мазутосховище з прибудовою, Д, Вбиральня Е, Адмінбудинок
с. Денихівз прибудовою, З) (загал. пл. 224,8 кв. м); (160026) Вагова, Ж (загал. пл. 12,1 кв. м)
ка, вул. Залізнична, 3
(160020) Спиртосховище, А (загал. пл. 281,3 кв. м)
Білоцерківський р-н,
с. Стадниця, вул.
Заводська,
1З
(160014) Магазин, А (загал. пл. 50,4 кв. м)
Білоцерківський р-н,
с. Стадниця, вул.
Заводська,
12
(160017) Тимчасова споруда по збереженню торфових брикетів
Білоцерківський р-н,
с. Стадниця, вул.
Заводська, 1
(160028) Внітрішньо господарська дорога; (160022) Артскважина; (160045) Будка трансфорБілоцерківматорна
ський р-н,
с. Стадниця, вул.
Заводська,
1А
(160046) Труба димова; (160024) Блок місткість (Заправка)
Білоцерківський р-н,
с. Стадниця, вул.
Заводська, 2

ДП “Укрспирт”, код
за ЄДРПОУ
37199618
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приватизації

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного
майна України по м. Києву про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки колісного
транспортного засобу, що відбувся 15.12.2021
Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки для відчуження
об’єкта державної власності – легкового автомобіля Шевроле
Еванда 2004 року випуску, реєстраційний номер АА 8073 АА,
що перебуває на балансі Регіонального відділення Фонду дер
жавного майна України по м. Києву, за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г – ТОВ «Сател Груп». Вартість робіт – 2600,00
грн, строк виконання робіт – 6 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації,
що відбувся 15.12.2021
Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки з метою здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом викупу – нежитлової будівлі корпусу № 14 (літера Я) загальною
площею 5097,6 м2, що перебуває на балансі ДП Завод «Арсенал», за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 – ТОВ «Консалтингова фірма «ОСТРІВ». Вартість робіт – 6500,00 грн, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.

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

Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр «Екскон», вартість послуг з оцінки – 3000 грн, строк виконання – 5
календарних днів.
2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт соціально-куль
турного призначення – дитячий оздоровчий табір «Сонячний
берег», балансоутримувач – ВАТ «Точмаш» (код за ЄДРПОУ
14300597).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Донецька обл., Мангушський район, смт
Ялта, вул. Курортна, 17.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг
з оцінки – 12700 грн, строк виконання – 5 календарних днів.
3. Найменування об’єкта оцінки: розмір збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі за встановленим
фактом нестачі основних засобів та МНМА зі складу єдиного
(цілісного) майнового комплексу ДП «Азовський судноремонтний завод», переданого в оренду ТОВ «СРЗ» за договором
оренди від 17.06.2003 № 1055/03.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 87510, Донецька область, м. Маріуполь,
просп. Адмірала Луніна, 2.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру
збитків відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами).
Конкурс визнано таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Донецькій та Луганській областях
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбулися 23.12.2021
1. Найменування об’єкта оцінки: окреме майно – нежитлова
будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв. № 26), балансо
утримувач – КСП «Селидівське» (код за ЄДРПОУ 00848196).
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Донецька область, Покровський район,
с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, буд. 86а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до Методики оцінки
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 № 1891.

ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій
та Тернопільській областях про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, який відбувся 29.12.2021
Відповідно до п. 8 розділу III Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190, зі змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
державного майна від 16.01.2018 № 47, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650, конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна – об’єкта приватизації – нежитлових
приміщень, А, загальною площею 418,1 м2, що перебувають
на балансі Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах ДГП «Укргеофізика», за адресою:
м. Івано-Франківськ, бульвар Південний, 41 не відбувся.

Для нотаток

Для нотаток

мала приватизація
Управління малої приватизації, т. 200-31-64

результати продажу
об’єктів малої приватизації

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс
державного підприємства «Обухівське будівельно-монтажне
управління» (код ЄДРПОУ 25896374) за адресою: Київська
область, м. Обухів, вул. Малишка, 54 приватизовано шляхом
продажу на аукціоні з умовами – Приватним підприємством
«БІГ БЕАР» (код ЄДРПОУ 38274051).
Ціна продажу об’єкта становить 604 200,00 грн, у тому
числі ПДВ – 100 700,00 грн.

прийнято рішення
про приватизацію
КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про внесення змін до наказу про прийняття рішення
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях від 17.02.2022 № 153 внесено зміни
до наказу Регіонального відділення Фонду державного
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській
областях від 10.08.2020 № 525 «Про прийняття рішення
про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства «Розплідник дослідних тварин Національної академії наук України» (код ЄДРПОУ 22206676)
в частині уточнення назви об’єкта приватизації, а саме:
слова «Розплідник дослідних тварин Національної академії наук України» замінено словами: «Розплідник дослідних тварин».
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