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1 Результати продажу 

об’єктів малої приватизації

2 Продаж об’єктів малої 
приватизації

Фонд дер жавного 
майна України 
повідомляє

11 Наказ Фонду державного 
майна України 
від 04.01.2022 № 1  
«Про затвердження 
переліків об’єктів 
малої приватизації, 
що підлягають 
приватизації в 2022 році»

11 Перелік дер жав них 
пакетів акцій (часток) 
господарських товариств 
та інших господарських 
організацій і підприємств, 
заснованих на базі 
об’єднання майна різних 
форм власності

11 Перелік єдиних майнових 
комплексів державних 
підприємств і їх 
структурних підрозділів, 
у тому числі тих, 
що передані в оренду

14 Перелік окремого майна

36 Перелік об’єктів 
незавершеного 
будівництва, 
законсервованих об’єктів

36 Перелік об’єктів 
соціально-культурного 
призначення

37 Перелік інших об’єктів

Конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

38 Оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

39 Підсумки конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

40 Прий нято рішення 
про приватизацію

департамент приватизації,  
т. 200-31-91велика приватизація

Код згідно  
з ЄДРПОУ Найменування об’єкта Розмір пакета акцій 

(частки), відсотків

Енергетична галузь
Фонд дер жав ного майна

22927045 ПАТ «Центренерго» 78,289

00130725 ВАТ «Тернопільобленерго» 50,999

00130926 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 60,2475

00131954 АТ «Харківобленерго» 65,001

23399393 АТ «Миколаївобленерго» 70

22767506 АТ «Хмельницькобленерго» 70,0089

00131771 АТ «Херсонська ТЕЦ» 99,8328

00130820 АТ «Дніпровська ТЕЦ» 99,9277

00130850 АТ «Криворізька теплоцентраль» 99,9864

05471158 ПАТ «Одеська ТЕЦ» 99,9895

00131050 Дер жав не підприємство «Сєвєродонецька 
теплоелектроцентраль»

 

Добувна промисловість
Фонд державного майна

36716128 АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 100

Міненерго

31599557 Дер жав не підприємство «Вугільна компанія 
«Краснолиманська»

 

Машино- та приладобудування
Фонд дер жав ного майна

30832888 ПАТ «Азовмаш» 50

14308569 АТ «Перший київський машинобудівний завод» 100

32495626 АТ «Дніпровський електровозобудівний завод» 100

Код згідно  
з ЄДРПОУ Найменування об’єкта Розмір пакета акцій 

(частки), відсотків

Кабінет Міністрів України

05762269 АТ «Українські енергетичні машини» 75,22407664

Хімічна промисловість
Фонд державного майна

05766356 ПАТ «Сумихімпром» 99,9952
00206539 ПАТ «Одеський припортовий завод» 99,5667

Переробна промисловість
Фонд державного майна

05743160 АТ «Оріана» 99,9988
38983006 ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 51
33210902 Державне підприємство «Завод алюмінієвої 

фольги»

Охорона здоров’я, культура та спорт
Фонд державного майна

30058128 ПрАТ «Президент-Готель» 100
МОЗ

21680915 ПрАТ «Індар» 70,7016

Сільськогосподарська галузь
Фонд державного майна

30401456 Державне публічне акціонерне товариство 
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»

100

Харчова галузь
Мінекономіки

14216689 Державне підприємство  
«Уманський лікеро-горілчаний завод»

Додаток 
до розпорядження  

Кабінету Міністрів України 
від 16 січня 2019 р. № 36-р               

(зі змінами і доповненнями)

ПЕРЕЛІК 
об’єктів великої приватизації дер жав ної власності

До відома. Розпорядження  Кабінету Міністрів України є актом, для якого не встановлений кінцевий строк його дії, тобто розпорядження від 16.01.2019 
№ 36-р залишається актуальним і у 2022 році.

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

результати продажу об’єктів малої приватизації

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

Окреме майно – будівля лазні загальною площею 252,0 м2 за адресою: 
Вінницька обл., Жмеринський (колишній Шаргородський) р-н, с. Деребчин, 
вул. Заводська, 1р, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Деребчинський 
цукровий завод».

Приватизовано шляхом продажу на електрон ному аукціоні з умовами 
фізичною особою – Іваськом В. Л., РНОКПП 2702937179.

Ціна продажу об’єкта – 18924,00 грн (вісімнадцять тисяч дев’ятсот двадцять 
чотири грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 3154,00 грн (три тисячі сто п’ятдесят 
чотири грн 00 коп.)

ДНІ прО пЕТ рОВ СЬ КА, ЗАпОрІЗЬКА  
та КІрОВОГрАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ  
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності

Наказом регіонального відділення від 30.12.2021 № 12/01-22-ЗВП затвер-
джено результати продажу об’єкта державної власності – будівлі їдальні № 1 
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літ. А-2 загальною площею 807,6 м2, господарської будівлі літ. Б-1 загальною площею 30,2 м2, 
споруд № 1-2, І за адресою: Дні про пет ров сь ка обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 52.

Об’єкт приватизовано шляхом викупу балансоутримувачем – Акціонерним товариством «ПІВ-
ДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ 00191000).

Ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 4 878 272,40 грн (чотири мільйони вісім-
сот сімдесят вісім тисяч двісті сімдесят дві грн 40 коп.), у тому числі ПДВ – 813 045,40 грн (вісімсот 
тринадцять тисяч сорок п’ять грн 40 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля статистики, А загальною площею 355 м2; 
будівля гаража, В загальною площею 23,2 м2; будівля сараю, Г загальною площею 6,1 м2; вби-
ральня, Б; ворота № 1, 3, 4; паркан № 2, замощення І; замощення ІІ, розташований за адресою: 
Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ, пров. Торговий, 2, приватизовано юридичною 
особою – Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕКТОР БУД-ТОРГ», ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 41610262, яке визнано переможцем в аукціоні з умовами.

Ціна, за якою придбано об’єкт, – 1 332 012,00 грн (один мільйон триста тридцять дві тися-
чі дванадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 222 002,00 грн (двісті двадцять дві тисячі дві грн 
00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля гаража загальною площею 20,1 м2 за адре-
сою: Кіровоградська обл., Новгородківський р-н, смт Новгородка, пров. Святковий (Піонерський), 
1в, що перебуває на балансі Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській 
області (код за ЄДРПОУ 20632802), приватизовано шляхом викупу юридичною особою – Това-
риством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», код за 
ЄДРПОУ 44335719.

Ціна, за якою придбано об’єкт, – 12 265,20 грн (дванадцять тисяч двісті шістдесят п’ять грн 
20 коп.), у тому числі ПДВ – 2 044,20 грн (дві тисячі сорок чотири грн 20 коп.).

КИЇВСЬКА, ЧЕрКАСЬКА та ЧЕрНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності

Об’єкт малої приватизації – окреме майно, яке під час приватизації орендного підприємства 
«Саливонківський цукровий завод» не увійшло до статутного капіталу та перебуває на балансі 
ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 00372517), у складі:

будівля депо з адміністративною добудовою, літера «А1», що розташована за адресою: Київ-
ська обл., Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 1а;

споруда вагової, літера «Б1» та ваги вагової АС-150ц 136, що розташовані за адресою: Київ-
ська обл., Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 1б;

виставочні залізничні колії біля ст. Устинівка, у тому числі:
колія № 1 (приймально-відправна) – 314,45 пог. м;
колія № 2 (ходова) – 645,9 пог. м;
колія № 3 (приймально-відправна) – 315 пог. м;
колія № 18 (виставочна) – 110,17 пог. м, що розташовані за адресою: Київська обл., Василь-

ківський р-н, ст. Устинівка;
з’єднувальна залізнична колія – 10913,0 пог. м, що розташована за адресою: Київська обл., 

Васильківський р-н, ст. Устинівка:
роз’їзд 9 км, в тому числі:
колія № 1 (виставочна) – 420,25 пог. м;
колія № 2 (обгінна) – 262,16 пог. м;
колія № 3 (розвантажувальна) – 242,45 пог. м;
колія № 4 (розвантажувальна) – 48,62 пог. м, що розташовані за адресою: Київська обл., Ва-

сильківський р-н, ст. Устинівка;
залізничні колії на території цукрового заводу, у тому числі:
колія № 1 (вивант.) – 771,17 пог. м;
колія № 2 (вивант.) – 376 пог. м;
колія № 3 (обгінна) – 344,53 пог. м;
колія № 4 (навант.) – 403,94 пог. м;
колія № 5 (з’їзд) – 67,5 пог. м;
колія № 6 (навант.) – 220,65 пог. м;
колія № 7 (з’їзд) – 65,88 пог. м;
колія № 8 (нав.-розв.) – 257,5 пог. м;
колія № 9 (вивант.) – 138,8 пог. м;
колія № 10 (зливна) – 209 пог. м;
колія № 14 (навант.) – 217,93 пог. м, що розташовані за адресою: Київська обл., Васильківський 

р-н, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 1;
залізничні колії на території цукрового заводу, у тому числі:
колія № 15 (деповська) – 89 пог. м;
колія № 16 (деповська) – 132 пог. м, що розташовані за адресою: Київська обл., Васильківський 

р-н, смт Гребінки, вул. Білоцерківська, 1;
стрілочні переводи № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 41, 43, 45, 47;
споруда сигналізації на переїзді, що розташована за адресою: Київська обл., Васильківський 

р-н, ст. Устинівка;
вагова з/л Депо, що розташована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, ст. Устинівка;
вагончик для чергових, що розташований за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, 

ст. Устинівка;
тепловоз ТГМ 2545;
тепловоз ТГМ-4 1777;
тепловоз ТГМ-4 1221;
тепловоз ТГК-2 8326;
тепловоз ТГК-2 5895;
платформа залізнична;
дрезина АГМу;
бетономішалка;
цистерна № 50038736;
ємкість;
машина друкарська «Україна»;
машина друкарська «Ятрань»;
електротельфер 3 тн;
свердлильний верстат настільний;
агрегат АДБ (зварювальний апарат);
трансформатор ТДК-315 зарядний пристрій;
зварювальний трансформатор ТД-25;
ІВМР С/АТ-286;
насос ручний Р-0.8-3.0;
залізобетонні шпали у кількості 486 штук;
металобрухт загальною вагою 102,15 т (рейки залізничних колій та стрілочні переводи) при-

ватизовано шляхом викупу.
Покупець – Приватне акціонерне товариство «Саливонківський цукровий завод» (код за 

ЄДРПОУ 00372517).
Ціна продажу об’єкта – 70 978 232,40 грн, у тому числі ПДВ – 11 829 705,40 грн.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАрпАТСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності

Окреме майно – нежитлове приміщення площею 23,3 м2 за адресою: м. Червоноград, вул. Ма-
зепи, 12.

Приватизовано шляхом викупу фізичною особою – САВКО Галиною Володимирівною.
Ціна продажу – 176 912,40 грн, у тому числі ПДВ – 29 485,40 грн.

рІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИрСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – будівля складу «У-1» площею 97,9 м2 за адресою: 33023, м. Рів-
не, вул. Київська, 106, балансоутримувач – ДП НВО «Потенціал-Еко» (код за ЄДРПОУ 22555721), 
приватизовано фізичною особою – Вакуліч Сергієм Павловичем.

Ціна, за якою придбано об’єкт приватизації, – 1 560 001,20 грн (один мільйон п’ятсот шістдесят 
тисяч одна грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 260 000,20 грн (двісті шістдесят тисяч грн 20 коп.).

ХЕрСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АрК та м. СЕВАСТОпОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – склад для обладнання, літ. Д, загальною площею 
62,5 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Рибальче, 
вул. Степова, 15в, фізичною особою – Стасишиним Романом Мироновичем (ідентифікаційний код 
фізичної особи 3369510950), який став переможцем електрон ного аукціону з умовами.

Ціна продажу об’єкта приватизації – 66 529,20 грн (шістдесят шість тисяч п’ятсот двадцять 
дев’ять грн 20 коп.), у тому числі ПДВ – 11 088,20 грн (одинадцять тисяч вісімдесят вісім грн 
20 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – аеродинамічна лабораторія, літ. Ж, загальною 
площею 582,2 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, 
с. Рибальче, вул. Степова, 15в, фізичною особою – Стасишиним Романом Мироновичем (іден-
тифікаційний код фізичної особи 3369510950), який став переможцем електрон ного аукціону 
без умов.

Ціна продажу об’єкта приватизації – 196 620,00 грн (сто дев’яносто шість тисяч шістсот 
двадцять грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 32 770,00 грн (тридцять дві тисячі сімсот сімдесят грн 
00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – склад малоцінного інвентарю, літ. І, загальною пло-
щею 408,4 м2, який розташований за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Рибаль-
че, вул. Степова, 15в, фізичною особою – Стасишиним Романом Мироновичем (ідентифікаційний 
код фізичної особи 3369510950), який став переможцем електрон ного аукціону без умов.

Ціна продажу об’єкта приватизації – 480 147,60 грн (чотириста вісімдесят тисяч сто сорок 
сім грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 80 024,60 грн (вісімдесят тисяч грн 60 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

ДНІ прО пЕТ рОВ СЬ КА, ЗАпОрІЗЬКА та КІрОВОГрАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – автостоянки та будівлі майстерні у складі: будівля майстерні літ. 
А-1 загальною площею 50,2 м2; будівля сторожки (тимч.) літ. Б-1; навіс літ. В, Г, Д, Е; 
ворота – № 1, 3; огорожа № 2; мостіння – І, що розташований за адресою: Дні про пет-
ров сь ка обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 64д 

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
найменування об’єкта приватизації:  h автостоянка та будівля майстерні у складі: 
будівля майстерні літ. А-1 загальною площею 50,2 м2; будівля сторожки (тимч.) 
літ. Б-1; навіс літ. В, Г, Д, Е; ворота – № 1, 3; огорожа № 2; мостіння – І.
Місцезнаходження: Дні про пет ров сь ка обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 64д.
Балансоутримувач (зберігач): ТОВ «ЗЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 43079367), адреса: 49000, Дні-

про пет ров сь ка обл., вул. Любарського, 98, телефон (098) 66-01-35.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва 
Адреса  

розташу-
вання

Загальна  
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціональне  
використання

Підстава ви-
никнення права 

власності

Форма 
власності 

та власник

Будівля май-
стерні літ. А-1

Дні про-
пет ров сь-
ка обл., 
м. Дніпро,  
вул. Мар-
шала Мали-
новського, 
64д

50,2 2228341812101 1230.3 – Станції технічного обслуго-
вування автомобілів

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності 
від 23.11.2020, 
індексний номер 
233616424. Витяг 
з Єдиного реє-
стру об’єктів дер-
жавної власності 
щодо держав-
ного майна від 
04.06.2020, б/н 

Державна, в 
особі Фонду 
державно-
го майна 
України (код 
за ЄДРПОУ 
00032945)

Будівля сто-
рожки (тимча-
сова) літ. Б-1

Площа основи – 22,4 1274.6 – Господарські будівлі

Навіс літ. В Площа основи – 438,6 1242.3 – стоянки автомобільні криті

Навіс літ. Г Площа основи – 398,4 1242.3 – стоянки автомобільні криті

Навіс літ. Д Площа основи – 35,7 1242.3 – стоянки автомобільні криті

Навіс літ. Е Площа основи – 7,2 1242.3 – стоянки автомобільні криті

Ворота № 1, 3 – 2421.1 – Огородження

Огорожа № 2 112,5 пог. м 2421.1 – Огородження

Мостіння І – 2112.9 – Шляхи, вулиці, дороги та 
дорожні споруди інші

Об’єкт приватизації складається з:
цегляної будівлі майстерні літ. А-1 загальною площею 50,2 м2 (рік побудови –1990, фундамент – 

з/б блоки, покрівля шиферна, підлога – ґрунт);
тимчасової металевої будівлі сторожки літ. Б-1;
навісів літ. В, Г, Д, Е, виготовлених з азбестоцементних листів та металевих стовпів,
металевих воріт № 1, 3;
огорожі № 2, виготовленої із з/б плит та металевих стовпів;
мостіння І (асфальт, бетон).
Земельна ділянка під об’єктом приватизації не виділена.
Договори оренди, укладені щодо об’єкта приватизації або його частини, відсутні.

2. ІнформацІя про аукцІон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
ДАтА І чАС ПРОВЕДЕННя АУКцІОНУ: 03 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без умов, аукціоні із знижен-

ням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного 
аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового зни-
ження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня про-
ведення електрон ного аукціону.
3. ІнформацІя про умови, на яких зДІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – автостоянки та будівлі майстер-
ні у складі: будівля майстерні літ. А-1 загальною площею 50,2 м2; будівля сторожки (тимч.) літ. 
Б-1; навіс літ. В, Г, Д, Е; ворота № 1, 3; огорожа № 2; мостіння – І, що розташований за адресою: 
Дні про пет ров сь ка обл., м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, 64д та перебуває на зберіганні 
ТОВ «ЗЕКОМ» (код за ЄДРПОУ 43079367), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

СтАРтОВА цІНА ОБ’ЄКтА ДЛя:
аукціону без умов – 8 587,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 293,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 293,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 858,70 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 429,35 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 429,35 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 

поточного року.
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4. ДоДаткова ІнформацІя
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у на-

ціональній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів роз-
рахунків за придбані об’єкти:

Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані 
об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетров-

ській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетров-

ській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати покупцями га-

рантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 
6, к. 36, час роботи: з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, 
адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (056) 744-11-41.

час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домов-
леністю з організатором аукціону за місцем розташування об’єкта.

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огля-
ду об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, тел. (056) 744-11-41, адреса електрон ної пошти: 
dkp_12@spfu.gov.ua.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІДомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта привати-
зації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях від 04.01.2022 № 12/01-02-РП.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-04-21-000003-1.

період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону без умов – 85,87 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 42,94 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 42,94 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності – 
окремого майна – нежитлового приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ 
загальною площею 1 712,3 м2, що розташований за адресою: Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації: h  нежитлове приміщення № 7 основної частини 
літ. А IV НЖ загальною площею 1 712,3 м2.
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а.
Назва та контактні дані балансоутримувача: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ» (код за ЄДРПОУ 

14311459), адреса: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Єгорова, 1, тел. (061) 537-68-20.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса 
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціональне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності 
та власник

Нежитлове при-
міщення № 7 
основної частини 
літ. А IV НЖ

Запорізька обл., 
м. Бердянськ, 
вул. Туристич-
на (вул. Єгоро-
ва), 2а*

1 712,3 1585064623104 1999.9. – Інші 
об’єкти

Витяг з Державного реєстру ре-
чових порав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, 
індексний номер 129432092 від 
02.07.2018

Державна, Фонд 
державного 
майна України 
(код за ЄДРПОУ 
00032945)

* Перейменування вулиці здійснено відповідно до рішення Позачергової восьмої сесії Бердянської міської 
ради Запорізької області від 18.02.2016.

Об’єкт приватизації – нежитлове приміщення № 7, що є частиною чотириповерхової будівлі 
літ. А IV НЖ із цегли, що збудована у 1987 році. На першому поверсі розташовані адміністративно-
побутові приміщення та приміщення для зберігання та обслуговування техніки. На другому, 
третьому та четвертому поверхах розташовані кімнати адміністративного призначення. Об’єкт 
від’єднано від зовнішніх мереж інженерного забезпечення. Приміщення потребує ремонту та 
відновлення інженерних мереж. Будівля літ. А IV НЖ розташована на виїзді з міста Бердянськ, в 
районі із низьким рівнем соціальної інфраструктури.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не виділялась.
2. ІнформацІя про аукцІон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАтА тА чАС ПРОВЕДЕННя АУКцІОНУ З УМОВАМи: 07 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами; аукціоні із знижен-

ням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного 
аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. ІнформацІя про умови, на яких зДІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація нежитлового приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ загальною площею 
1 712,3 м2 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна»; Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432, зі змінами.

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

СтАРтОВА цІНА ОБ’ЄКтА ДЛя:
аукціону з умовами – 6 722 025,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 361 012,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 361 012,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 672 202,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 336 101,25 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 336 101,25 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови проДажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, 
наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта прива-
тизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетров-
ській, Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 
4 000,00 грн без урахування ПДВ.
4. ДоДаткова ІнформацІя

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у на-
ціональній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків гарантійних 
внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів роз-
рахунків за придбані об’єкти:

Перерахування операторами електрон них майданчиків реєстраційних внесків потен-
ційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт 
здійснюється за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Перерахування оператором електрон ного майданчика гарантійного внеску потенційного по-

купця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях, код за ЄДРПОУ 42767945
Рахунок UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати покупця-

ми гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні з 9.00 до 15.00 за місцем зна-
ходження об’єкта: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична (вул. Єгорова), 2а.

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, 
тел.: (061) 226-07-75, адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк Юлія 
Миколаївна, тел.: (061) 226-07-75, e-mail: reform4_23@spfu.gov.ua, yuliia.sherstiuk@spfu.gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися 
у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: 
http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон-
ної пошти.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІДомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта привати-
зації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях від 05.01.2022 № 12/1-4.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-01-09-000027-1.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами – 67 220,25 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 33 610,13 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 33 610,13 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки опера-

торів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

пОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській  
та Сумській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
лабораторії ветеринарної медицини за адресою: Сумська обл., м. Кролевець,  
вул. Лесі Українки, 147

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації: h  лабораторія ветеринарної медицини.
Місцезнаходження: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147.
Назва та контакні дані балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714), адреса: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, 25, тел. (0542) 
77-90-43, факс (0542) 61-73-41, е-mail: рost@dpss-sumy.gov.ua.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса роз-
ташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер Функціональне використання Підстава виникнення 

права власності
Форма власності 

та власник
Лаборато-
рія вете-
ринарної 
медицини

Сумська 
обл., м. Кро-
левець, 
вул. Л. Укра-
їнки, 147

298,5 1720974759226 1263.9 – Будівлі освітніх та 
науково-дослідних закладів інші;
1271.1 – Будівлі для тваринництва;
1274.6 – Господарські будівлі; 
2222.4 – Водні свердловини, коло-
дязі, бювети 

Витяг з Державно-
го реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно № 149472046 
від 14.12.2018

Державна. Державна 
служба України з питань 
безпечності харчових 
продуктів та захисту спо-
живачів (код за ЄДРПОУ 
39924774)

До складу об’єкта приватизації входять: лабораторія ветеринарної медицини загальною пло-
щею 298,5 м2, гараж, віварій, тамбур, сарай, вбиральня, огорожі, колодязь.

Лабораторія ветеринарної медицини (літ. А-1) – будівля, побудована в 1971 році, перебуває 
у функціонально-придатному стані. Стіни та перегородки – цегляні; перекриття – залізобетон-
ні плити; підлога дощата, лінолеум; дах – шиферний; підвал – стіни бетонні, блочні; перекриття 
залізобетонне; підлога бетонна. Інженерне забезпечення: електропостачання, водопостачання, 
каналізація, автономне опалення (газовий котел) – відключено.

Гараж (літ. Б) – цегляний, перекриття залізобетонне, підлога бетонна, покрівля шиферна.
Віварій (літ. В) – цегляний, перекриття залізобетонне, підлога асфальтна, покрівля шиферна.
Тамбур (літ. в, в1) – цегляний, перекриття дощате, підлога бетонна, покрівля шиферна.
Сарай (літ. Г) – цегляний, перекриття залізобетонне, підлога земляна, покрівля шиферна.
Вбиральня (літ. Д) – цегляна з вигрібною ямою, підлога бетонна, покрівля шиферна.
Колодязь (літ. І) – споруда із залізобетонних кілець глибиною 10,0 м. Споруда перебуває в 

функціонально-придатному стані, призначена для обслуговування основних будівель майданчику.
Об’єкт з 2017 року не використовується.
Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді.

2. ІнформацІя про аукцІон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАтА тА чАС ПРОВЕДЕННя АУКцІОНУ: 11 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аукціону час його проведення.
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Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, із зниженням 
стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. ІнформацІя про умови, на яких зДІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація лабораторії ветеринарної медицини за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, 
вул. Лесі Українки, 147 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

СтАРтОВА цІНА ОБ’ЄКтА ДЛя:
аукціону з умовами – 910 330,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 455 165,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 455 165,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 91 033,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 45 516,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 45 516,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови проДажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду держав-
ного майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом 
оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 6000,00 грн без ПДВ.
4. ДоДаткова ІнформацІя

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у на-
ціональній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків 
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-

ській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт.).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-

ській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Лесі Українки, 147.

Відповідальна особа від балансоутримувача: начальник Кролевецького відділу безпечності 
харчових продуктів – Борисенко Василь Миколайович, тел. (067) 921-85-81.

найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адре-
са вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управ-
ління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сум-
ській області Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІДомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватиза-
ції: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 05.01.2022 № 16.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-04-000003-2.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами – 9 103,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 551,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4 551,65 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки опера-

торів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській  
та Сумській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
адмінбудинку загальною площею 118,9 м2; гаража загальною площею 47,3 м2;  
сараю; сараю-прибудови; вбиральні; колодязя; огорожі за адресою:  
Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57 

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації:  h адмінбудинок загальною площею 118,9 м2; 
гараж загальною площею 47,3 м2; сарай; сарай-прибудова; вбиральня;  
колодязь; огорожі.
Місцезнаходження: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області (код за ЄДРПОУ 40356714), адреса: 40021, м. Суми, вул. Гамалія, 25, тел. (0542) 
77-90-43, факс (0542) 61-73-41, е-mail: рost@dpss-sumy.gov.ua.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціональне  
використання

Підстава виникнен-
ня права власності

Форма власності 
та власник

Адмінбудинок загаль-
ною площею 118,9 м2; 
гараж загальною пло-
щею 47,3 м2; сарай; 
сарай-прибудова; 
вбиральня; колодязь; 
огорожі 

Сумська обл., 
смт Недригай-
лів, вул. Шев-
ченка, 57

– 528110259235 1220.9 – Будівлі для кон-
торських та адміністратив-
них цілей інші; 1242.1 – 
Гаражі наземні; 1274.6 – 
Господарські будівлі; 
2222.4 – Водяні свердло-
вини, колодязі, бювети

Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
№ 123492198 від 
11.05.2018

Державна. Державна 
служба України з 
питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту спожива-
чів, (код за ЄДРПОУ 
39924774) 

До складу об’єкта приватизації входять: адмінбудинок загальною площею 118,9 м2; гараж 
загальною площею 47,3 м2; сарай; сарай-прибудова; вбиральня; колодязь; огорожі.

Адмінбудинок (літ. А-1) – одноповерхова цегляна будівля з дерев’яним перекриттям та шифер-
ною покрівлею, побудована в 1980-х роках. У будівлі наявні системи електропостачання, газопос-
тачання, автономного опалення. Будівля перебуває у функціонально-придатному стані.

Гараж (літ. Б) – одноповерхова цегляна будівля з дерев’яним перекриттям та шиферною 
покрівлею, побудована в 1980-х роках. Будівля складається з одного гаражного боксу (на два 
машино-місця) з двома в’їздами через окремі ворота, приміщення обладнане оглядовою ямою. 
Внутрішня висота приміщень будівлі і розмір вхідних прорізів достатня для розміщення вантаж-
ного та легкового автотранспорту. Будівля обладнана системою електропостачання, перебуває 
у функціонально-придатному стані.

Сарай (літ. В), сарай-прибудова (літ. в) – одноповерхові цегляні будівлі з дерев’яними пере-
криттями та шиферною покрівлею. Будівлі є об’єктами підсобного призначення, перебувають у 
функціонально-придатному, задовільному стані.

Вбиральня (літ. У) – одноповерхова дощата споруда з вигрібною ямою. Рік побудови – 1980. 
Стан споруди задовільний.

Колодязь (літ. К) – споруда із залізобетонних кілець, глибиною 9,6 м, призначена для обслуго-
вування основних будівель майданчику. Споруда перебуває в функціонально-придатному стані.

Огорожі (№ 1 – № 2) – споруди, які складаються з:
металевих воріт з хвірткою (№ 1) в дерев’яних стовпах загальною площею 8,4 м2 (справа БТІ);
металевої (металеві листи) та дерев’яної (решітчастої) огорожі (№ 2) в дерев’яних стовпах за-

гальною площею 98,1 м2 (справа БТІ). Споруди перебувають в функціонально-придатному стані. 
Основні складові елементи перебувають в задовільному стані.

Будівлі та споруди розташовані на окремому огородженому майданчику, територія розташу-
вання об’єктів забезпечується під’їзними шляхами із твердим асфальтобетонним покриттям для 
автотранспорту.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділена.
Об’єкт приватизації не перебуває в оренді.

2. ІнформацІя про аукцІон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАтА тА чАС ПРОВЕДЕННя АУКцІОНУ: 11 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. ІнформацІя про умови, на яких зДІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація адмінбудинку загальною площею 118,9 м2; гаража загальною площею 47,3 м2; 
сараю; сараю-прибудови; вбиральні; колодязя; огорож за адресою: Сумська обл., смт Недригай-
лів, вул. Шевченка, 57 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

СтАРтОВА цІНА ОБ’ЄКтА ДЛя:
аукціону з умовами – 266 850,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 133 425,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 133 425,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 26 685,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 13 342,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 13 342,50 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови проДажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду держав-
ного майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом 
оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 4000,00 грн без ПДВ.
4. ДоДаткова ІнформацІя

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у на-
ціональній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків 
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-

ській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-

ській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шевченка, 57.

Відповідальна особа від балансоутримувача: Діловод Головного управління Держпродспожив-
служби в Сумській області – Опімах Тетяна Іванівна, тел. (066) 488-09-17.
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найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адре-
са вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управ-
ління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сум-
ській області – Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІДомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватиза-
ції: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 05.01.2022 № 14.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-11-19-000002-2.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2668,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1334,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1334,25 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки опера-

торів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській  
та Сумській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
нежитлової будівлі (адмінбудівлі) під літ. «А» за адресою: Сумська обл.,  
м. Лебедин, вул. Ляшка, 28

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації:  h нежитлова будівля (адмінбудівля) під літ. «А».
Місцезнаходження: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Ляшка, 28.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру у Сумській області (код за ЄДРПОУ 39765885), адреса: 
40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 25, тел./факс (0542) 70-09-28, е-mail:sumy@land.
gov.ua.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса розта-
шування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціональне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

Нежитло-
ва будівля 
(адмін будівля) 
під літ. «А» 

Сумська обл., 
м. Лебедин, 
вул. Ляш-
ка, 28

178,6 1255762759105 1220.9 – Будівлі 
для конторських 
та адміністратив-
них цілей інші

Витяг з Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності 
№ 137034228 від 08.09.2018

Державна. Державна служба 
України з питань геодезії, 
картографії та кадастру (код 
за ЄДРПОУ 39411771)

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля (літ. А) з трьома прибудовами (літ. а, а1, а2) за-
гальною площею 178,6 м2. Фундамент – щебінь, стіни – цегляні, покрівля – шиферна, перегород-
ки – дерев’яні, підлога – дощата, двері та вікна – дерев’яні. Дах протікає. Будівля відключена від 
комунальних мереж водопостачання, каналізації, електропостачання, центрального опалення. 
Не використовується більше 3-х років.

Відомості про земельну ділянку

На
зв

а Адреса  
розташування

Площа зе-
мельної ді-
лянки (га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки

Цільове призначення 
земельної ділянки

Форма власності, підстава на право користування  
земельною ділянкою, інформація про обтяження

Зе
ме

ль
на

 
ді

ля
нк

а

Сумська обл., 
м. Лебедин, 
вул. Ляш-
ка, 28

0,13 5910500000:01:019:0246 03.01 – Для будівни-
цтва та обслуговування 
будівель органів дер-
жавної влади та місце-
вого самоврядування

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності № 82499963 
від 15.03.2017. Обмеження у використанні земельної 
ділянки – прибережна захисна смуга вздовж річок, на-
вколо водойм та на островах – 0,0677 га

Об’єкт приватизації не перебуває в оренді.
2. ІнформацІя про аукцІон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАтА тА чАС ПРОВЕДЕННя АУКцІОНУ: 11 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. ІнформацІя про умови, на яких зДІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація нежитлової будівлі (адмінбудівлі) під літ. «А» за адресою: Сумська обл., м. Ле-
бедин, вул. Ляшка, 28 здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

СтАРтОВА цІНА ОБ’ЄКтА ДЛя:
аукціону з умовами – 397180,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 198590,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 198590,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 39718,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 19859,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 19859,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови проДажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду держав-
ного майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом 
оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях 
(буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 3230,00 грн без ПДВ.
4. ДоДаткова ІнформацІя

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у на-
ціональній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків 
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-

ській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт.).

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-

ській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта приватизації: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Ляшка, 28.

Відповідальна особа від балансоутримувача: заступник начальника Управління – начальник 
відділу № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного Управління Держгеокадастру 
у Сумській області – Головенко Ірина Леонідівна, тел. (099) 047-99-48.

найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 
1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управ-
ління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сум-
ській області – Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІДомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватиза-
ції: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 05.01.2022 № 15.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-16-000007-3.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами – 3971,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1985,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1985,90 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки опера-

торів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській  
та Сумській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – автомобіля ГАЗ 3102, рік випуску – 1998, 40062 CВ  
за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації: h  автомобіль ГАЗ 3102,  
рік випуску – 1998, 40062 CВ.
Місцезнаходження: м. Суми, вул. С. Бандери, 43.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Сумська районна державна адміністрація (код за 

ЄДРПОУ 04057864), адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 97, тел. (0542) 66-35-55, факс (0542) 
66-35-55, е-mail: sumy@sm.gov.ua.

відомості про об’єкт: автомобіль ГАЗ 3102, рік випуску – 1998, 40062 CВ, державний реє-
страційний номер 400-62 СВ; номер шасі (кузова, рами) YF310200W0079076; тип КТЗ – легковий, 
1998 року випуску, синього кольору; об’єм двигуна – 2445 см3; вид палива – бензин; потужність 
двигуна – 74/100 кВт/к.с; повна маса – 1890 кг; пробіг за даними спідометра – 173148 км; пробіг 
за даними обліку – 173148 км.

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних та 
фарбувальних робіт, наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, коробів. Також 
потребує рихтувальних робіт задній бампер автомобіля. Відсік двигуна – лакофарбове покриття 
у задовільному стані. Салон – у задовільному стані. Двигун та шасі придатні для подальшого ви-
користання, але потребують профілактичних заходів через довготривале зберігання без руху. 
Електрообладнання – потребує заміни акумуляторної батареї. З квітня 2014 року експлуатація 
автомобіля припинена. Зберігання автомобіля здійснюється в гаражному приміщенні.

Судові рішення щодо даного об’єкта відсутні.
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аукцІон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАтА тА чАС ПРОВЕДЕННя АУКцІОНУ: 11 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. ІнформацІя про умови, на яких зДІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація автомобіля ГАЗ 3102, рік випуску – 1998, 40062 CВ здійснюється відповідно до 
вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку прове-
дення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець автомобіля ГАЗ 3102, рік випуску – 1998, 40062 CВ повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

СтАРтОВА цІНА ОБ’ЄКтА ДЛя:
аукціону з умовами – 33 700,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 16 850,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 16 850,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 370,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 685,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 685,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.



6 відомості
приватизації

№ 2 (1412)12 січня 2022 року

умови проДажу:
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу 

права власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої 
суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на 
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 1525,00 грн (без урахування ПДВ).
4. ДоДаткова ІнформацІя

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у на-
ціональній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків 
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-

ській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-

ській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»,
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта: м. Суми, вул. С. Бандери, 43.

Відповідальна особа від балансоутримувача: радник голови Сумської районної державної ад-
міністрації – Горіченко Олександр Олексійович, тел. (095) 664-10-99.

найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 
1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управ-
ління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сум-
ській області – Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІДомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватиза-
ції: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 05.01.2022 № 12.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2020-03-03-000005-1.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами – 337,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 168,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 168,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки опера-

торів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській  
та Сумській областях про продаж об’єкта малої приватизації –  
окремого майна – автомобіля ГАЗ 3110, рік випуску – 2000, 44450 CА  
за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації: h  автомобіль ГАЗ 3110,  
рік випуску – 2000, 44450 CА.
Місцезнаходження: м. Суми, вул. С. Бандери, 43.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Сумська районна державна адміністрація (код за 

ЄДРПОУ 04057864), адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 97, тел. (0542) 66-35-55, факс (0542) 
66-35-55, е-mail: sumy@sm.gov.ua.

відомості про об’єкт: автомобіль ГАЗ 3110, рік випуску – 2000, 44450 CА, державний реє-
страційний номер 444-50 СА, номер шасі (кузова, рами) 311000Y0397526, тип КТЗ – легковий 
седан-В, 2000 року випуску, білого кольору, об’єм двигуна – 2445 см3; вид палива – бензин; по-
тужність двигуна – 74/100 кВт/к.с; повна маса – 1890 кг; пробіг за даними спідометра – 124995 
км; пробіг за даними обліку – 124995 км.

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтувальних 
та фарбувальних робіт, наскрізна корозія кузовних елементів: дверцят, крил, коробів дна і ниж-
ньої частини. Відсік двигуна – лакофарбове покриття у задовільному стані. Салон – у задовільному 
стані. Двигун та шасі придатні для подальшого використання, потребують профілактичних заходів 
через довготривале зберігання без руху. Електрообладнання – потребує заміни акумуляторної 
батареї. З квітня 2014 року експлуатація автомобіля припинена. Зберігання автомобіля здійсню-
ється в гаражному приміщенні.

Судові рішення щодо даного об’єкта відсутні.
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аукцІон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАтА тА чАС ПРОВЕДЕННя АУКцІОНУ: 11 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.

3. ІнформацІя про умови, на яких зДІйснюється приватизацІя об’єкта
Приватизація автомобіля ГАЗ 3110, рік випуску – 2000, 44450 CА здійснюється відповідно до 

вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку прове-
дення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 432 (зі змінами).

Покупець автомобіля ГАЗ 3110, рік випуску – 2000, 44450 CА, повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

СтАРтОВА цІНА ОБ’ЄКтА ДЛя:
аукціону з умовами – 28 400,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 14 200,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 14 200,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 840,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 1 420,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 1 420,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови проДажу:
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу 

права власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої 
суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на 
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 1525,00 грн (без урахування ПДВ).
4. ДоДаткова ІнформацІя

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у на-
ціональній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків 
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-

ській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-

ській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»,
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта: Сумська обл., м. Суми, вул. С. Бандери, 43.

Відповідальна особа від балансоутримувача: радник голови Сумської районної державної ад-
міністрації – Горіченко Олександр Олексійович, тел. (095) 664-10-99.

найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 
1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управ-
ління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сум-
ській області – Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІДомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватиза-
ції: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 05.01.2022 № 11.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-03-000008-1.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами – 284,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 142,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 142,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки опера-

торів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській  
та Сумській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
автомобіля DAEWOO Leganza, рік випуску – 1998, 10060 CВ,  
за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації: h  автомобіль DAEWOO Leganza,  
рік випуску – 1998, 10060 CВ.
Місцезнаходження: м. Суми, вул. С. Бандери, 43.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Сумська районна державна адміністрація (код за 

ЄДРПОУ 04057864), адреса: 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 97, тел. (0542) 66-35-55, факс (0542) 
66-35-55, е-mail: sumy@sm.gov.ua.

відомості про об’єкт: автомобіль DAEWOO Leganza, рік випуску – 1998, 10060 CВ, держав-
ний реєстраційний номер 100-60 СВ, номер шасі (кузова, рами) KLAVF69ZEWB132745, тип КТЗ – 
легковий, 1998 року випуску, чорного кольору, об’єм двигуна – 1998 см3; вид палива – бензин; 
потужність двигуна – 126 л. с.; повна маса – 1830 кг; пробіг за даними спідометра – 305316 км; 
пробіг за даними обліку – 305316 км.

Кузов – придатний для подальшого використання, але потребує зварювальних, рихтуваль-
них та фарбувальних робіт, наскрізна корозія деяких кузовних елементів: дверцят, крил, коро-



7відомості
приватизації

№ 2 (1412) 12 січня 2022 року

бів. Відсік двигуна – лакофарбове покриття у задовільному стані. Салон – у задовільному стані. 
Двигун – придатний для подальшого використання, але потребує капітального ремонту, заміни 
бензонасосу. Шасі придатне для подальшої експлуатації, але потребує профілактичних заходів. 
Електрообладнання – потребує заміни акумуляторної батареї. Кермова рейка – потребує капіталь-
ного ремонту або заміни. З квітня 2014 року автомобіль перебуває в експлуатації як службовий 
транспорт. Зберігання автомобіля здійснюється в гаражному приміщенні.

Судові рішення щодо даного об’єкта відсутні.
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аукцІон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАтА тА чАС ПРОВЕДЕННя АУКцІОНУ: 11 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. ІнформацІя про умови, на яких зДІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація автомобіля DAEWOO Leganza, рік випуску – 1998, 10060 CВ здійснюється відпо-
відно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додат-
кових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (зі змінами).

Покупець автомобіля DAEWOO Leganza, рік випуску – 1998, 10060 CВ повинен відповідати ви-
могам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

СтАРтОВА цІНА ОБ’ЄКтА ДЛя:
аукціону з умовами – 63 800,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 31 900,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 31 900,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6 380,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 3 190,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 3 190,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови проДажу:
покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу 

права власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої 
суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на 
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 1525,00 грн (без урахування ПДВ).
4. ДоДаткова ІнформацІя

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у на-
ціональній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків 
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного 
внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-

ській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт).
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-

ській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»,
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account: № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 за місцезнаходженням 
об’єкта: м. Суми, вул. С. Бандери, 43.

Відповідальна особа від балансоутримувача: радник голови Сумської районної державної ад-
міністрації – Горіченко Олександр Олексійович, тел. (095) 664-10-99.

найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, адреса: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 
1/23, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: заступник начальника Управління – начальник відділу приватизації та управ-
ління корпоративними правами держави Управління забезпечення реалізації повноважень у Сум-
ській області – Білоброва Наталія Михайлівна, тел. (0542) 36-11-32.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІДомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватиза-
ції: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 05.01.2022 № 13.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-03-03-000004-1.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами – 638,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 319,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 319,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки опера-

торів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській  
та Сумській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
гаража, літер «А-1», загальною площею 27,3 м2 за адресою: Полтавська обл., 
Шишацький р-н, смт Шишаки, вул. Партизанська, гараж 6/1

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї
найменування об’єкта приватизації: h  гараж, літер «А-1» загальною площею 27,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: Полтавська обл., Миргородський р-н (стара назва – 

Шишацький р-н), смт Шишаки, вул. Партизанська, гараж 6/1.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Полтавській об-

ласті (код за ЄДРПОУ 02361892), адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, телефон для довідок 
(0532) 50-07-56.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціональне 
використання

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

Гараж, 
літер «А-1» 
загальною 
площею 
27,3 м2 

Полтавська обл., 
Шишацький р-н, 
смт Шишаки, 
вул. Партизан-
ська, гараж 6/1

27,3 2387789353257 1242.1 – Гара-
жі наземні

Витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права влас-
ності від 17.06.2021 індексний номер витягу 
261996371, номер запису про право власності 
42549822, дата державної реєстрації 15.06.2021 

Державна, Дер-
жавна служба ста-
тистики України 
(код за ЄДРПОУ 
37507880)

Об’єкт приватизації – гараж загальною площею 27,3 м2, 1976 року побудови. Інженерні кому-
нікації відсутні.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо не виділялася.
Об’єкт в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аукцІон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАтА тА чАС ПРОВЕДЕННя АУКцІОНУ: 11 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, із зниженням 

стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон-
ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електрон ного аукціону.
3. ІнформацІя про умови, на яких зДІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація гаража, літер «А-1» загальною площею 27,3 м2 за адресою: Полтавська обл., 
Миргородський р-н (стара назва – Шишацький р-н), смт Шишаки, вул. Партизанська, гараж 6/1 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна»; Порядку проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

СтАРтОВА цІНА ОБ’ЄКтА ПРиВАтиЗАцІї ДЛя:
аукціону з умовами – 19 200,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 600, 00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 9 600, 00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1920,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 960,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 960,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн.
умови проДажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати протягом 30 календарних днів з моменту переходу пра-

ва власності на об’єкт приватизації витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду держав-
ного майна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом 
оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 
4033,00 грн (чотири тисячі тридцять три грн 00 копійок) без ПДВ, на рахунок Регіонального від-
ділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях (буде зазначено 
у договорі купівлі-продажу).
4. ДоДаткова ІнформацІя

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у на-
ціональній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків 
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-

ській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-

ській областях
Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Рахунок: № UA203052990000025209041200813 (долар США),
№ UA643052990000025202031200820 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
SWIFT: PBANUA2Х
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
Account № UA203052990000025209041200813 (USD),
№ UA643052990000025202031200820 (EUR)
Recipient’s bank: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна у ро-
бочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем розташування об’єкта приватизації: Полтавська обл., Мирго-
родський р-н, смт Шишаки, вул. Партизанська, гараж 6/1.

ПІБ контактної особи на об’єкті: представник балансоутримувача – Плохотнюк Ольга Станіс-
лавівна, телефон (0532) 50-07-56, адреса електрон ної пошти: polgus@pl.ukrstat.gov.ua.

найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях, адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2, адреса 
вебсайта:http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html.

Час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 
12.00 до 13.00.

Контактна особа організатора аукціону – Зьомбра Наталія Миколаївна, телефон для довідок 
(0532) 50-06-12, email: nataliia.zombra@spfu.gov.ua.
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5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІДомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватиза-

ції: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 04 січня № 2.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-07-29-000002-3.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами – 192,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 96,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 96,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системи 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки опера-

торів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

рІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИрСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна по Рівненській та Житомирській 
областях про продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного 
призначення – їдальні (2-й поверх) загальною площею 129,4 м2 та електрокотла 
за адресою: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 21, що не увійшли 
до статутного капіталу та перебувають на балансі ТОВ «Дубровицька Меблева 
фабрика «Діброва», код за ЄДРПОУ 02971630

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації: h  їдальня (2-й поверх) загальною площею 
129,4 м2 та електрокотел.
Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 21.
Назва та контактні дані балансоутримувача: ТОВ «Діброва», код за ЄДРПОУ 02971630, адреса: 

Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 21.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціональне 
використання

Підстава виникнення  
права власності Форма власності та власник

Їдальня (2-й 
поверх) загаль-
ною площею 
129,4 м2 та 
електрокотел

Рівненська обл., 
м. Дубровиця, 
вул. Гагаріна, 21

129,4 1268795756218 711 – Облад-
нання та устат-
кування соці-
альної сфери

Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію пра-
ва власності № 208335331 
від 06.05.2020

Державна. Регіональне від-
ділення Фонду державного 
майна України по Рівненській 
та Житомирській областях, 
код за ЄДРПОУ 42956062

Об’єкт не використовується більше 3-х років.
Відомості про земельні ділянку відсутні.
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. ІнформацІя про аукцІон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАтА тА чАС ПРОВЕДЕННя АУКцІОНУ: 14 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні без умов, із зниженням стартової 

ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 для проведення 
електрон ного аукціону.
3. ІнформацІя про умови, на яких зДІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація їдальні (2-й поверх) загальною площею 129,4 м2 та електрокотла за адресою: 
Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 21, що перебувають на балансі 
ТОВ «Дубровицька меблева фабрика «Діброва», код за ЄДРПОУ 02971630, здійснюється відпо-
відно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку 
проведення електрон них аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додат-
кових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

СтАРтОВА цІНА ОБ’ЄКтА ДЛя:
аукціону з умовами – 178 343,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 89 171,50 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 89 171,50 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 17 834,30 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 917,2 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 8 917,2 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня по-

точного року.
умови проДажу:
покупцю надається можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного призначення 

з моменту переходу права власності – їдальні (2-й поверх) загальною площею 129,4 м2 та електро-
котла за адресою: Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця, вул. Гагаріна, 21 відповідно 
до пункту 4 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».

Покупець об’єкта приватизації зобов’язаний відшкодувати вартість послуг суб’єкта оціночної 
діяльності за проведення незалежної оцінки після переходу до покупця права власності на об’єкт 
у розмірі 4 900,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот грн 00 коп.) (без урахування ПДВ).
4. ДоДаткова ІнформацІя

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у на-
ціональній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків 
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

В національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Жито-

мирській областях, ЄДРПОУ 42956062
Рахунок № UA 308201720355559003001141358 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації)
Рахунок № UA 088201720355259003000141358 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42956062
в іноземній валюті:
в іноземній валюті EUR:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account № UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT: DEUTDEFF

Номер кореспондентського рахунка: 949876710
або
UNICREDIT BANK AG, MUNICH,
SWIFT: HYVEDEMM
Номер кореспондентського рахунка: 69114920
або
Raiffeisen Bank International AG, Vienna, Austria
SWIFT: RZBAATWW
Номер кореспондентського рахунка: 001-50.087.824
в іноземній валюті USD:
Номер рахунка в банку бенефіціара (одержувача)
account №UA283223130000025300000000236
Назва банку бенефіціара (одержувача)
SWIFT: EXBSUAUXRIV, JSC STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
UKREXIMBANK, UKRAINE, RIVNE BRANCH,2 SOBORNA STR. RIVNE UKRAINE
Назва банку кореспондента:
CITIBANK N.A., NEW YORK
SWIFT: CITIUS33
Номер кореспондентського рахунка: 36083522
або
JP Morgan Chase Bank N. A., New York, USA
SWIFT: CHAS US 33
Номер кореспондентського рахунка: 400-124432
або
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Номер кореспондентського рахунка: 04094227
або
The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT: IRVT US 3N
Номер кореспондентського рахунка: 8901487651
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 
15.45, за місцем розташування об’єкта.

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Рівненській та Житомирській областях, адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, 
вул. Петра Могили, 24, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: Дімітрук Яна Ігорівна, телефон (0362) 68-36-93.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІДомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта привати-
зації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Жито-
мирській областях «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта 
малої приватизації – об’єкта соціально-культурного призначення їдальні (2 поверх) загальною 
площею 129,4 м2 та електрокотел, за адресою: Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дуброви-
ця, вул. Гагаріна, 21» від 30.12.2021 № 1307.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, в електрон ній торговій системі ID: UA-AR-P-2021-03-25-000004-1.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової 

ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 783,43 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 891,72грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 891,72грн.
Місце проведення аукціону: аукціон буде проведений в електрон ній торговій системі 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінці опера-

торів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ХАрКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна –  
будівлі магазину загальною площею 33,1 м2 за адресою: Харківська обл., 
Золочівський р-н, с. Скорики, вул. Шевченка, 11а

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації:  h будівля магазину загальною площею 33,1 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Скорики, вул. Шевченка, 11а.
Балансоутримувач відсутній.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціональне 
призначення

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

Будівля 
магазину 
загальною 
площею 
33,1 м2

Харківська обл., 
Золочівський 
р-н, с. Скорики, 
вул. Шевчен-
ка, 11а

33,1 1230.1 – Торгові 
центри, універ-
маги, магазини 

Свідоцтво про право власності 
від 31.03.2005, видане на під-
ставі рішення виконкому Олек-
сандрівської сільської ради від 
31.03.2005 № 03/14

Державна. Держава Україна в 
особі Верховної Ради України, в 
оперативному управлінні Фонду 
державного майна України, код 
за ЄДРПОУ 00032945 

Об’єкт державної власності не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Конгресівське» під час при-
ватизації. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16.08.2004 по справі № Б-4326/2-
25 ліквідовано юридичну особу ВАТ «Конгресівське», державну реєстрацію юридичної особи 
припинено (запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань від 07.02.2005 № 14591280000000077).

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля магазину загальною площею 33,1 м2. Рік вве-
дення в експлуатацію – 1972. Фундамент – бетон, стіни – цегляні, покрівля – шиферна, пере-
криття – дерев’яні. Об’єкт тривалий час не експлуатується за призначенням, перебуває у неза-
довільному стані.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Договори оренди відсутні.

2. ІнформацІя про аукцІон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАтА І чАС ПРОВЕДЕННя АУКцІОНУ: 03 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, аукціоні із знижен-

ням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного 
аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.
3. ІнформацІя про умови, на яких зДІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
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СтАРтОВА цІНА ОБ’ЄКтА ДЛя:
аукціону з умовами – 9 500,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 4750,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 4750,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 950,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 475,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 475,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: з 01.01.2022 – 1300,00 грн (0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 01 січня поточного року, визначеної відповідно до Закону України «Про 
державний бюджет України на 2022 рік»).

умови проДажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України 
по Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення 
оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 2 970,00 грн (дві тисячі дев’ятсот сімдесят грн 00 копійок) 
без ПДВ.
4. ДоДаткова ІнформацІя

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у на-
ціональній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків 
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, 

код за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA243510050000025200867496000
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 

2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT-код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT-код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться за міс-
цезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Скорики, вул. Шев-
ченка, 11а.

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харків-
ській області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.
ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, 
обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Долотіна Тетяна Валеріївна, тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної пошти: kharkiv@
spfu.gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися у вір-
туальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.
privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон ної пошти.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІДомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта привати-
зації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 
29.12.2021 № 02045.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000002-3.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами – 95,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 47,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 47,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2 за адресою: Харківська обл., 
Богодухівський (колишній Краснокутський) р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

найменування об’єкта приватизації: h  нежитлова будівля котельні  
з лазнею загальною площею 251,7 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський (колишній Краснокутський) р-н, с. Горо-

днє, вул. Центральна, 5а.
Назва та контактні дані балансоутримувача: Товариство з додатковою відповідальністю «Агро-

фірма «Глобівська», код за ЄДРПОУ 00412406, адреса: Харківська обл., Богодухівський (колишній 
Краснокутський) р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 3.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса  
розташування

Загальна 
площа (м2)

Реєстраційний 
номер

Функціональне 
призначення

Підстава виникнення права 
власності

Форма власності  
та власник

Нежитлова 
будівля ко-
тельні з лаз-
нею загаль-
ною площею 
251,7 м2 

Харківська обл., 
Богодухівський (ко-
лишній Краснокут-
ський) р-н, с. Горо-
днє, вул. Централь-
на, 5а

251,7 25746878 1274.4 – Бу-
дівлі лазень та 
пралень 

Свідоцтво про право влас-
ності на нерухоме майно 
від 11.12.2008, серія САВ 
№ 400480. Витяг про 
реєстрацію права влас-
ності на нерухоме майно 
від 12.12.2008 № 21245785 

Державна, в особі Верховної 
Ради України, в оперативно-
му управлінні Регіонального 
відділення Фонду державно-
го майна України по Харків-
ській області, код за ЄДРПОУ 
44223324

об’єкт приватизації – одноповерхова нежитлова будівля котельні з лазнею, літ. «Б-1», за-
гальною площею 251,7 м2. Висота приміщень – 4,20 м. Стіни цегляні, перекриття з/б плити, під-
лога бетонна з керамічною плиткою, вікна та двері дерев’яні. Електропостачання, водопостачан-
ня, газопостачання, опалення – передбачені. Будівля тривалий час не експлуатується, фізичний 
знос – 57 %, потребує проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

Будівля розташована в глибині території виробничої площадки ТДВ «Агрофірма «Глобівська». 
До будівлі є автомобільний під’їзний шлях.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Договори оренди відсутні.

2. ІнформацІя про аукцІон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАтА І чАС ПРОВЕДЕННя АУКцІОНУ: 07 лютого 202   2 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, аукціоні із знижен-

ням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного 
аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового зни-
ження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною торговою 
системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня про-
ведення електрон ного аукціону.
3. ІнформацІя про умови, на яких зДІйснюється приватизацІя об’єкта

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

СтАРтОВА цІНА ОБ’ЄКтА ДЛя:
аукціону з умовами – 57000,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 28500,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 28500,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 5700,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 2850,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 2850,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: 1300,00 грн (0,2 мінімальної заробітної плати станом 

на 01 січня поточного року, визначеної відповідно до Закону України «Про державний 
бюджет України на 2022 рік»).

умови проДажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України 
по Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення 
оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 4900,00 грн (чотири тисячі дев’ятсот грн 00 коп.).
4. ДоДаткова ІнформацІя

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у на-
ціональній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків 
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, 

код за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA243510050000025200867496000
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 

2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT-код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT-код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням 
об’єкта приватизації: Харківська обл., Богодухівський (колишній Краснокутський) р-н, с. Горо-
днє, вул. Центральна, 5а.

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харків-
ській області, адреса: 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 
8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Кучер Наталя Ігорівна, тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної пошти: kharkiv@spfu.
gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами можна ознайомитися у вірту-
альній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: http://www.
privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон ної пошти.
5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІДомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта привати-
зації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 
29.12.202   1 № 02046.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000022-2.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами – 570,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 285,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 285,00 грн.
Місце проведення: аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі «ПРОЗО-

РРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській 
області про приватизацію об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі 
магазину загальною площею 32,5 м2 за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, 
с. Завадське, вул. Завадська (колишня назва – вул. В. Васильченка), 2

1. ІнформацІя про об’єкт приватизацІї

наймен h ування об’єкта приватизації: будівля магазину загальною площею 32,5 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Завадське, вул. Завадська (колишня 

назва – вул. В. Васильченка), 2.
Балансоутримувач відсутній.

Відомості про об’єкт  
(нерухоме майно)

Назва Адреса розташування Загальна 
площа (м2)

Реєстрацій-
ний номер

Функціональне 
призначення

Підстава виникнення  
права власності

Форма власності  
та власник

Будівля 
магазину 
загальною 
площею 
32,5 м2

Харківська обл., Золо-
чівський р-н, с. Завад-
ське, вул. Завадська 
(колишня назва – вул. 
В. Васильченка), 2

32,5 – 1230.1 – Тор-
гові центри, 
універмаги, 
магазини 

Свідоцтво про право власнос-
ті від 31.03.2005, видане на 
підставі рішення виконкому 
Олександрівської сільскої 
ради від 31.03.2005 № 03/15

Державна. Держава Україна в 
особі Верховної Ради України, 
в оперативному управлінні 
Фонду державного майна Укра-
їни, код за ЄДРПОУ 00032945 

Об’єкт державної власності не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Конгресівське» під час при-
ватизації. Ухвалою Господарського суду Харківської області від 16.08.2004 по справі № Б-4326/2-
25 ліквідовано юридичну особу ВАТ «Конгресівське», державну реєстрацію юридичної особи 
припинено (запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань від 07.02.2005 № 14591280000000077).

Об’єкт приватизації – одноповерхова будівля магазину загальною площею 32,5 м2. Рік введення 
в експлуатацію – 1965. Фундамент – бетон, стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття дерев’яні. 
Об’єкт тривалий час не експлуатується за призначенням, перебуває у незадовільному стані.

Земельна ділянка окремо не виділена.
Договори оренди відсутні.

2. ІнформацІя про аукцІон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДАтА І чАС ПРОВЕДЕННя АУКцІОНУ: 03 лютого 2022 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електрон на торгова система автоматично 

встановлює для кожного електрон ного аукціону час його проведення.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні з умовами, аукціоні із знижен-

ням стартової ціни встановлюється електрон ною торговою системою для кожного електрон ного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електрон ного 
аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електрон ному аукціоні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електрон ною 
торговою системою для кожного електрон ного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електрон ного аукціону.

3. ІнформацІя про умови, на яких зДІйснюється приватизацІя об’єкта
Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електрон них аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

СтАРтОВА цІНА ОБ’ЄКтА ДЛя:
аукціону з умовами – 14 300,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 7 150,000 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій –7 150,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1430,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону зі зниженням стартової ціни – 715,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 715,00 грн (без урахування ПДВ).
Розмір реєстраційного внеску: з 01.01.2022 – 1300,00 грн (0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 01 січня поточного року, визначеної відповідно до Закону України «Про 
державний бюджет України на 2022 рік»).

умови проДажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на 

об’єкт приватизації відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України 
по Харківській області вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення 
оцінки об’єкта приватизації, у розмірі 2 970,00 грн (дві тисячі дев’ятсот сімдесят грн 00 копійок) 
без ПДВ.

4. ДоДаткова ІнформацІя
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у на-

ціональній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електрон них майданчиків 
гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Оператор електрон ного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстра-
ційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області
Рахунок № UA588201720355569003000156774 (для перерахування реєстраційного внеску та 

проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт)
Рахунок № UA388201720355209003001156774 (для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУДКСУ у Харківській об-

ласті
Код за ЄДРПОУ 44223324
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, 

код за ЄДРПОУ 44223324
Валюта рахунка – USD
№ рахунка UA243510050000025200867496000
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, ANDRIIVSKA STREET 

2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT-код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, USA.
SWIFT-код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електрон них майданчиків, відкритих для сплати потенційними 

покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/
info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: об’єкт у вільному доступі, огляд проводиться за міс-
цезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Завадське, вул. За-
вадська (колишня назва – вул. В. Васильченка), 2.

організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харків-
ській області, адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: www.spfu.gov.
ua, тел. (057) 700-75-60. Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, 
обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Долотіна Тетяна Валеріївна, тел. (057) 700-75-60, адреса електрон ної пошти: kharkiv@
spfu.gov.ua.

З детальною інформацією про об’єкт приватизації та документами, можна ознайомитися 
у віртуальній кімнаті даних, розміщеній на промо-сторінці Фонду державного майна України: 
http://www.privatization.gov.ua, доступ до якої передбачає реєстрацію за допомогою електрон-
ної пошти.

5. технІчнІ реквІзити ІнформацІйного повІДомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта привати-

зації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області 
від 29.12.2021 № 02044.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, в електрон ній торговій системі: UA-AR-P-2021-02-09-000005-3.

період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.
крок аукціону для:
аукціону з умовами – 143,00 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 71,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій – 71,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електрон ній торговій системі 

«ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки 

операторів електрон ного майданчика, які мають право використовувати електрон ний майданчик і 
з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.
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фонд державного майна України повідомляє

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАїНи

НАКАЗ

 04.01.2022 м. Київ № 1
Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про приватизацію 
державного і комунального майна»

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році, 

згідно з додатками (далі – Переліки):
1) Перелік державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господар-
ських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм влас-
ності (додаток 1);
2) Перелік єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозді-
лів, у тому числі тих, що передані в оренду (додаток 2);
3) Перелік окремого майна (додаток 3);
4) Перелік об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів (додаток 4);

5) Перелік об’єктів соціально-культурного призначення (додаток 5);
6) Перелік інших об’єктів (додаток 6).

2. Департаменту приватизації та регіональним відділенням Фонду державного майна України: 
1) забезпечити здійснення заходів із приватизації об’єктів, включених до Переліків; 
2) продовжити приватизацію об’єктів, включених до Переліків, по яких рішення про при-
ватизацію прийняті.

3. Департаменту приватизації забезпечити передачу відповідним структурним підрозділам 
Фонду державного майна України Переліків об’єктів малої приватизації для оприлюднення на 
офіційному вебсайті Фонду державного майна України та опублікування у виданні державного 
органу приватизації.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду                                                                           Дмитро СЕННичЕНКО

Продовження додатка 1Додаток 1  
до наказу Фонду дер жав ного майна  

України від 04.01.2022 № 1 

ПЕРЕЛІК  
державних пакетів акцій (часток) господарських товариств  

та інших господарських організацій і підприємств,  
заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності

Код за 
ЄДРПОУ Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адреса 
 об’єкта

Статутний 
капітал,  

грн

Дер жав на  
частка,  

% 

Назва  
органу приватизації

00152230 ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» Іва но-Фран-
ків сь ка

м. Надвірна, вул. Май-
данська, 5

3 280 252,00 26 Апарат Фонду

00238180 ВАТ «Коломийський завод сільськогос-
подарських машин»

Іва но-Фран-
ків сь ка

м. Коломия, вул. Пуш-
кіна, 6

459 994,50 93,4363 Апарат Фонду

14315718 ПАТ «Науково-дослідний інститут про-
гресивних наукових та технічних дослі-
джень «Вектор»

м. Київ м. Київ, вул. Рилєє-
ва, 10-а

7281800 100 Апарат Фонду

20077482 ПрАТ «Українська енергозберігаюча 
сервісна компанія»

м. Київ м. Київ, вул. Січових 
Стрільців, 77, оф. 418

43 930 000,00 99,6585 Апарат Фонду

32557330 ПрАТ «Державний науково-виробничий 
комплекс заготівлі і збереження ауто-
логічної крові та її компонентів»

м. Київ м. Київ, вул. Бульварно-
Кудрявська , 27

7 012 000,00 50,9983 Апарат Фонду

16392628 АТ «Київський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут 
«Енергопроект»

м. Київ м. Київ, просп. Пере-
моги, 4

993 106,00 25 Апарат Фонду

31515477 ТОВ «Представницька фірма Інсти-
тут газу»

м. Київ м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 39

11 800,00 90 Апарат Фонду

00152388 ПАТ «Нафтопереробний комплекс – 
Галичина»

Львівська м. Дрогобич, вул. Бо-
риславська, 82

8 706 749,50 25 Апарат Фонду

30083966 ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» Миколаїв-
ська

м. Миколаїв, Каботаж-
ний Узвіз, 18

62 513 200,00 99,9123 Апарат Фонду

Іноземнe 
(Республі-
ка Болга-

рія)

ТОВ «Інтерприборсервіс» Респубілка 
Болгарія

Республіка Болгарія, 
м. Козлодуй 3321, Вра-
чанська обл., Муніципа-
літет Козлодуй

14 100 (іно-
земна валюта 

- лв)

18,4397 Апарат Фонду

14078902 АТ «Харківський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут 
«Енергопроект»

Харківська м. Харків, Червоноза-
водський р-н, просп. 
Московський, 10/12

504 700,00 50 Апарат Фонду

00306710 ВАТ «Херсонський бавовняний ком-
бінат»

Херсонська м. Херсон, Площа П. 
Дубинди, 1

35 996 860,00 76,7588 Апарат Фонду

03771732 ТОВ «Світ ласощів» Черкаська м. Черкаси, вул. Чиги-
ринська, 11

37000000 40 Апарат Фонду

22800735 ПАТ «Черкасиобленерго» Черкаська м. Черкаси, вул. Гого-
ля, 285

37098333 46 Апарат Фонду

33323245 Акціонерне товариство «Вінницький за-
вод «Кристал»

Вінницька м. Вінниця, вул. 600-
річчя, 21

89 932 000,00 100 Регіональне відділення Фонду по Вінницькій 
та Хмельницькій областях

30412929 ПрАТ «ЮЕНПІКОМ» Хмель-
ницька

м. Хмельницький, вул. 
Тернопільська, 17

400 000,00 30 Регіональне відділення Фонду по Вінницькій 
та Хмельницькій областях

14313332 АТ «Дніпровський машинобудівний 
завод»

Дні про пет-
ров сь ка

м. Дніпро, вул. Будівель-
ників, 34

35 652 250,00 25,0000 + 
1 акція

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

23073489 ПрАТ «Іста-Центр» Дні про пет-
ров сь ка

м. Дніпро, вул. Курсант-
ська, 30

128 171 000,00 21,5524 Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

04689352 АТ «Науково-дослідний інститут по 
збагаченню та агломерації руд чорних 
металів «МЕХАНОБР ЧОРМЕТ» 

Дні про пет-
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. Теле-
візійна, 3

8 465 400,00 100,00 Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

01416777 АТ «Електроважхімпроект» Дні про пет-
ров сь ка 

м. Дніпро, вул. Воскре-
сенська, 41

22434,30 100 Регіональне відділення Фонду по Дніпропе-
тровський, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

00201081 ПАТ «Інститут титану» Запорізька м. Запоріжжя, пр. Со-
борний, 180

75 311 000,00 100 Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

00194122 АТ «Запорізький виробничий алюмініє-
вий комбінат»

Запорізька м. Запоріжжя, шосе Пів-
денне, 15

155 682280,00 68,0095 Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

01242372 ПАТ «Будкомплект» Луганська м. Сєвєродонецьк, вул. 
Механізаторів, 1

20780,69 100 Регіональне відділення Фонду по Донецькій 
та Луганській областях

00306650 ВАТ «Тернопільське об’єднання «Тек-
стерно»

Тернопіль-
ська

м. Тернопіль, вул. Тек-
стильна, 18

48 709 520,00 25 Регіональне відділення Фонду по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях

14314682 ПрАТ «Чернівецький радіотехнічний 
завод»

Чернівецька м. Чернівці, вул. Хотин-
ська, 41

66 458 910,00 21,5239 Регіональне відділення Фонду по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях

04685271 ПрАТ «Бориспільське підприємство 
«Сортнасіннєовоч»

Київська м. Бориспіль, вул. За-
вокзальна, 5

4 064 151,00 25 Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

20597543 ПрАТ «Племзавод «Яненківський» Київська Бориспільський р-н, с. 
Пологи-Яненки

1428820 0,2100 Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

38972277 ТОВ «ДОБРОБУД-ПАРТНЕР» Черкаська м. Черкаси, пров. Анато-
лія Пашкевича, 2

7326709,07 30 Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

14310069 ПрАТ «Черкаський завод телеграфної 
апаратури»

 Черкаська м. Черкаси, вул. Одесь-
ка, 8

10 689 640,00 25,0091 Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях 

04601819 ПрАТ «Проектно-конструкторський 
інститут конвеєробудування»

Львівська м. Львів, вул. Базар-
на, 20

324850 72,692 Регіональне відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях

19325532 ТОВ «Науково-виробничо-комерційне 
мале підприємство «Боррікс»

Львівська м. Борислав, 
пров. Губицький, 1

11,6 24,0517 Регіональне відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях

00177158 ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» Львівська м. Червоноград, 
вул. Будівельна, 1

11 196 650,00 99,6667 Регіональне відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях

20064284 ПАТ ДАК «Національна мережа аукціон-
них центрів»

м. Київ м. Київ, вул. Євгена 
Сверстюка, 15

6 616 900,00 100 Регіональне відділення Фонду по м. Києву

02308021 ПрАТ «Страхова компанія «Астарта» м. Київ м.Київ, вул. Єжи Ге-
дройця, 6

1 280 000,00 26,3102 Регіональне відділення Фонду по м. Києву

21519858 ПрАТ «Атомпрофоздоровниця» м. Київ м. Київ, вул. Шота Рус-
тавелі, 39/41, офіс 701, 
702, 706

27 800 000,00 30 Регіональне відділення Фонду по м. Києву

30370450 ЗАТ «Спеціалізована акціонерна страхо-
ва компанія «Спецексімстрах»

м. Київ м. Київ, вул. Кропив-
ницького, 3

7 405 886,00 51 Регіональне відділення Фонду по м. Києву

19358098 Спільне українсько-швейцарське під-
приємство у формі товариства з обме-
женою відповідальністю «Тема»

м. Київ м. Київ, вул. Колектор-
на, 30

750 40 Регіональне відділення Фонду по м. Києву

14309866 ВАТ «Завод «Квант» м. Київ м. Київ, вул. Михайла 
Максимовича, 2

4 762 000,00 73,2784 Регіональне відділення Фонду по м. Києву

33054220 ТОВ «Містечко інвалідів» м. Київ м. Київ, вул. Бориспіль-
ська, 40

12 048 630,00 50 Регіональне відділення Фонду по м. Києву
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00018201 АТ «Укрнафтопродукт» м. Київ м. Київ, бульв. Верховної 
Ради, 34

36 652 947,00 50 Регіональне відділення Фонду по м. Києву

14309913 ПАТ «Машинобудівне виробниче 
об’єднання «Оріон»

Одеська м. Одеса, вул. Ак. Гар-
кавого, 6

1 441 640,00 50 Регіональне відділення Фонду по Одеській та 
Миколаївській областях

23050348 ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» Сумська м. Тростянець, пров. 
Гаївський, 2-б

3 208 000,00 48,0212 Регіональне відділення Фонду по Полтав-
ській та Сумській областях

23996806 ТОВ «Конотоп Компані» Сумська м. Конотоп, 4-й пров. 
вул. Успенсько-
Троїцької, 12

2 929 628,00 20,4519 Регіональне відділення Фонду по Полтав-
ській та Сумській областях

00206256 ВАТ «Житомирський завод хімічного 
волокна»

Житомир-
ська

м. Житомир, вул. Про-
мислова, 1/154

18 798 475,00 98,2853 Регіональне відділення Фонду по Рівненській 
та Житомирській областях

01056735 ПрАТ «Харківський електротехнічний 
завод «Трансзв’язок»

Харківська м. Харків, вул. Достоєв-
ського, 16

12 275 700,00 100 Регіональне відділення Фонду по Харків-
ській області

24944438 ПАТ «Херсонський завод «Судмаш» Херсонська м. Херсон, Карантинний 
острів, 1

67235000 100 Регіональне відділення Фонду в Херсонській 
області, Автономній Республіці Крим та м. 
Севастополі

Додаток 2  
до наказу Фонду дер жав ного майна  

України від 04.01.2022 № 1 

ПЕРЕЛІК  
єдиних майнових комплексів дер жав них підприємств і їх структурних підрозділів,  

у тому числі тих, що передані в оренду

Код за  
ЄДРПОУ Назва об’єкта

Область місце-
зна хо дження 

об’єкта
Адреса об’єкта Назва органу приватизації

05459140 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Бджільнянський спиртовий завод»

Вінницька Теплицький р-н, с. Бджіль-
на, вул. Заводська, 53

Апарат Фонду

02497789 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Дніпропетровський державний проектний інститут житлового і 
цивільного будівництва «ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ»

Дні про пет ров сь ка м. Дніпро, вул. Січеслав-
ська Набережна, 29

Апарат Фонду

31223828 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Криворізький експертно-технічний центр Держпраці»

Дні про пет ров сь ка м. Кривий Ріг, вул. Миколи 
Світальського, 1К

Апарат Фонду

23369086 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці»

Дні про пет ров сь ка м. Дніпро, вул. Казакова, 3 Апарат Фонду

30540350 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр 
анкерного кріплення»

Дні про пет ров сь ка м. Дніпро, вул. Сімферо-
польська, 2-А

Апарат Фонду

30168850 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Смоли» Дні про пет ров сь ка м. Кам’янське, просп. 
Аношкіна, 179

Апарат Фонду

30324911 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дні про-
пет ров сь кавтотранссервіс»

Дні про пет ров сь ка м. Дніпро, вул. Жуков-
ського, 23

Апарат Фонду

24908201 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Запорізький експертно-технічний центр Держпраці»

Запорізька м. Запоріжжя, Північне 
шосе, 25

Апарат Фонду

35411469 Єдиний майновий комплекс Державного підприємства 
«Український карантинний розсадник»

Київська Києво- Святошинський 
р-н, с. Мила, вул. Кома-
рова, 2-В

Апарат Фонду

14215773 Єдиний майновий комплекс малого науково-виробничого 
об’єднання «Домен»

Черкаська м. Канів, вул. Леніна, 189 Апарат Фонду

14314601 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
дослідний інститут приймальних електронно-променевих трубок 
«Еротрон»

Львівська м. Львів, вул. Антоно-
вича, 90

Апарат Фонду

20774790 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Західний 
експертно-технічний центр Держпраці»

Львівська м. Львів, вул. Богдана 
Хмельницького, 233-А

Апарат Фонду

25551043 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Гніздичівський державний спиртовий завод» 

Львівська Жидачівський р-н, смт 
Гніздичів, вул. Коно-
вальця, 4

Апарат Фонду

05785017 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Львівський державний ювелірний завод»

Львівська м. Львів, вул. Академіка 
Підстригача, 2

Апарат Фонду

22101227 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
дослідний центр екологічного маркетингу та інжинірингу 
Національної академії наук України»

Закарпатська м. Ужгород, вул. Універси-
тецька, 21

Апарат Фонду

33749517 Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Центр 
еколого-експертної аналітики»

м. Київ м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35

Апарат Фонду

13691187 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Державне 
науково-виробниче підприємство «Термохолод»

м. Київ м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 36

Апарат Фонду

16284318 Єдиний майновий комплекс державного виробничого 
підприємства «Скіф»

м. Київ м. Київ, вул. Магнітогор-
ська, 1

Апарат Фонду

14274051 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Центр 
обслуговування наукової та інженерної праці

м. Київ м. Київ, вул. Північно-
Сирецька, 3

Апарат Фонду

23510933 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський 
експертно-технічний центр Держпраці»

м. Київ м. Київ, вул. Ливар-
ська, 1-А

Апарат Фонду

32922110 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
дослідний центр проблем надрокористування «ГЕОРЕСУРС»

м. Київ м. Київ, вул. Олеся Гонча-
ра, 55-Б

Апарат Фонду

31566521 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Науково-технологічний центр «ПАТОН-ВІРМЕНІЯ» Інституту 
електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

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

Апарат Фонду

22963331 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
Науково-інженерний центр «ПАТОН-АЗОВМАШ» Інституту 
електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук 
України

м. Київ м. Київ, вул. Боженка, 11 Апарат Фонду

25293090 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Госпрозрахунковий науково-технологічний центр газотермічних 
покрить «ДЕЛЬТА»

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

Апарат Фонду

32156276 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Науково-виробничий центр «ЕЛЕКТРОТЕРМІЯ» Інституту 
електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук 
України»

м. Київ м. Київ, вул. Боженка, 11 Апарат Фонду

14287896 Єдиний майновий комплекс малого виробничо-
впроваджувального підприємства «МЕКОЛ»

м. Київ м. Київ, бульв. Академіка 
Вернадського, 34/1

Апарат Фонду

14283622 Єдиний майновий комплекс малого державного підприємства 
«Інспекція та діагностика промислових споруд»

м. Київ м. Київ, вул. Боженка, 11 Апарат Фонду

32709630 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
технічний центр імунобіотехнології» НТК «Інститут монокристалів» 
НАН України»

м. Київ м. Київ, вул. Світлиць-
кого, 35

Апарат Фонду

05447496 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
Дослідне конструкторсько-технологічне бюро з інтенсифікації 
тепломасообмінних процесів Інституту технічної теплофізики 
НАН України

м. Київ м. Київ, вул. Академіка 
Булаховського, 2

Апарат Фонду

35316308 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
виробничий центр «Біодизель» Інституту технічної теплофізики 
НАН України»

м. Київ м. Київ, вул. Академіка 
Булаховського, 2

Апарат Фонду

16300365 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«ЕКОІНФОРМ»

м. Київ м. Київ, просп. Академіка 
Палладіна, 34-А

Апарат Фонду

13696823 Єдиний майновий комплекс малого науково-виробничого 
підприємства «ВІДРОДЖЕННЯ»

м. Київ м. Київ, просп. Академіка 
Палладіна, 34

Апарат Фонду





12 відомості
приватизації

№ 2 (1412)12 січня 2022 року

Продовження додатка 2Продовження додатка 2

Код за  
ЄДРПОУ Назва об’єкта

Область місце-
зна хо дження 

об’єкта
Адреса об’єкта Назва органу приватизації

36377031 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
експертний центр лікарських засобів, створених на основі 
нанотехнологій, НАН України»

м. Київ м. Київ, вул. Горького, 68 Апарат Фонду

14303572 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Готель 
«Козацький» Міністерства оборони України 

м. Київ м. Київ, вул. Михайлів-
ська, 1/3

Апарат Фонду

02497938 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Південно-
українське державне виробниче підприємство по інженерним 
розвідуванням для будівництва»

Одеська м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєв-
ської дивізії, 1-А 

Апарат Фонду

01125614 Єдиний майновий комплекс - Державна судноплавна компанія 
«Чорноморське морське пароплавство»

Одеська м. Одеса, вул. 
Ланжеронівська,1

Апарат Фонду

20966087 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське 
державне конструкторське бюро кіноустаткування» 

Одеська м. Одеса, вул. Дальниць-
ка, 32/34

Апарат Фонду

00374829 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Жовтневий спиртовий завод»

Полтавська Карлівський р-н, м. Кар-
лівка, вул. Полтавська, 3

Апарат Фонду

00845921 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Чутове» Полтавська  смт Чутове, вул. Цен-
тральна, 12, кімн. 7

Апарат Фонду

40872122 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Полтавський експертно-технічний центр Держпраці»

Полтавська м. Полтава, вул. Харків-
ське шосе, 5

Апарат Фонду

00374634 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Коростишівський спиртовий комбінат» 

Житомирська м. Коростишів, вул. Гвар-
дійська, 46

Апарат Фонду

02497980 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
Український державний проектний інститут 
«УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ»

Харківська м. Харків, вул. Косміч-
на, 21-А

Апарат Фонду

00852909 Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Іскра» Харківська Зміївський р-н, с. Велика 
Гомільша

Апарат Фонду

32444638 Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Завод 
«Радіореле»

Харківська м. Харків, просп. Гагарі-
на, 181

Апарат Фонду

14057736 Єдиний майновий комплекс малого державного підприємства 
«Інститут проблем управління Національної академії наук України»

Харківська м. Харків, майдан Фейєр-
баха, 10

Апарат Фонду

01130696 Єдиний майновий комплекс Державної авіаційної компанії 
«Херсон-Авіа»

Херсонська м. Херсон, Аеропорт ЦА Апарат Фонду

00371943 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Мурафський кар’єр»

Вінницька Шаргородський р-н, с. 
Мурафа, вул. Зарічна, 1

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

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

Вінницька м. Вінниця, вул. 600-
Річчя, 19

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

05459105 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Гайсинський спиртовий завод»

Вінницька м. Гайсин, вул. Завод-
ська, 28

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

05459157 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Тростянецький спиртовий завод»

Вінницька Тростянецький р-н, смт 
Тростянець, вул. Со-
борна, 14

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

01128475 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Вінницький авіаційний завод - «ВІАЗ»

Вінницька м. Вінниця, вул. Чехова, 7 Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

21727350 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Вінницький експертно-технічний центр Держпраці»

Вінницька м. Вінниця, пров. Цегель-
ний, 12

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

05459163 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Уладівський спиртовий завод» 

Вінницька Літинський р-н, с. Уладів-
ка, вул. Некрасова, 1

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

00376372 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Барський 
спиртовий комбінат» 

Вінницька Барський р-н, м. Бар, вул. 
Б. Хмельницького, 34

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

05459176 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Чечельницький спиртовий завод»

Вінницька Чечельницький р-н, смт 
Чечельник, вул. Пар-
кова, 17 

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

00371989 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Піщанський кар’єр»

Вінницька Піщанський р-н, с. 
Студена

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

00375450 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Браїлівський сокоморсовий завод»

Вінницька Жмеринський р-н, смт. 
Браїлів, вул. Чайковсько-
го, 10

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

05459186 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Юрковецький спиртовий завод»

Вінницька Могилів-Подільський р-н, 
с. Юрківці, вул. Миру, 259

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

21324155 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Подільський експертно-технічний центр Держпраці»

Хмельницька м. Хмельницький, вул. І. 
Франка, 2

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

42113663 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Славутський комбінат «Будфарфор»

Хмельницька м. Славута, вул. 
Козацька,122

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

00373735 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Закупнянський кар’єр»

Хмельницька Чемеровецький р-н, смт. 
Закупне, вул. Кар’єрна, 1

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

00374893 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Ганнопільський спиртовий завод» 

Хмельницька Славутський р-н, с. 
Ганнопіль

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

00373741 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Нігинський кар’єр»

Хмельницька Кам’янець-Подільський 
р-н, сщ. Сахкамінь, вул. 
Радянська, 1А

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

00693233 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Апостолівське підприємство по племінній справі у тваринництві»

Дні про пет ров сь ка Апостолівський р-н, м. 
Апостолове, вул. Кама-
ніна, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

00693227 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві»

Дні про пет ров сь ка Софіївський р-н, с. Ваку-
лове, вул. 40 років Пере-
моги, 2

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

04605711 Державне підприємство «Проектний інститут 
«Дніпродзержинськцивільпроект»

Дні про пет ров сь ка м. Кам’янське, вул. Запо-
різька, 20а

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

24433063 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро-
ВДМ»

Дні про пет ров сь ка м. Дніпро, вул. Криво-
різька, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

24608516 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр з 
сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОШИНАГТВ»

Дні про пет ров сь ка м. Дніпро, вул. Б. Крото-
ва, 24 А

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

00193737 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ»

Дні про пет ров сь ка м. Кривий Ріг, вул. Же-
невська, 4

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

00230774 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Криворізький інститут автоматики»

Дні про пет ров сь ка м. Кривий Ріг, вул. Стє-
клова, 3

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

00193683 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Укрметалургізотоп»

Дні про пет ров сь ка м. Дніпро, вул. Б. Кро-
това, 18

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

00152052 Єдиний майновий комплекс Державного науково-дослідного 
інституту великогабаритних шин

Дні про пет ров сь ка м. Дніпро, вул. Б. Кро-
това, 16

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

03534268 Єдиний майновий комплекс - Спеціальне конструкторсько-
технологічне бюро Інституту технічної механіки Національної 
академії наук України

Дні про пет ров сь ка м. Дніпро, вул. Лешко-
Попеля, 15

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

00191951 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«ПРОМСПЕЦЗВ’ЯЗОК»

Дні про пет ров сь ка м. Дніпро, площа Героїв 
Майдану, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

13417687 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр 
сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового 
комплексу Держпраці»

Дні про пет ров сь ка м. Дніпро, вул. Князя 
Ярослава Мудрого, 68, 
корп. 9

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Структурний підрозділ державного підприємства «Управління 
справами Фонду державного майна України» (Дні про пет ров сь-
ка філія)

Дні про пет ров сь ка м. Кривий Ріг, вул. Коло-
мойцівська, 25

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

13435260 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Державний проектний інститут по проектуванню підприємств 
гумової промисловості»

Дні про пет ров сь ка м. Дніпро, вул. Б. Кро-
това, 16

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

05500428 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр 
стандартизації і метрології «Дніпрооблагростандарт» 

Дні про пет ров сь ка м. Дніпро, просп. Сергія 
Нігояна, 16/5

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

01241817 Єдиний майновий комплекс державного торгівельно-виробничого 
підприємства «Будівельник» 

Дні про пет ров сь ка м. Дніпро, вул. Савкіна, 2 Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

00292296 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Токівський гранітний кар’єр»

Дні про пет ров сь ка Апостолівський р-н, с-ще 
Токівське, вул. Шосей-
на, 1А

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

08011078 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Запорізький автомобільний ремонтний завод»

Запорізька м. Запоріжжя, вул. Ураль-
ська, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

05813452 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Технічний 
центр ЗАЗАВТОТЕХНІКА»

Запорізька м. Запоріжжя, вул. Сте-
пова, 11

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

00240106 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Мелітопольський завод «ГІДРОМАШ»

Запорізька м. Мелітополь, вул. Інтер-
культурна, 191

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

00203625 Запорізьке державне підприємство «Кремнійполімер» Запорізька м. Запоріжжя, вул. Те-
плична, 7

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

00378856  Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
Гайворонський завод безалкогольних напоїв

Кіровоградська  Гайворонський р-н, м. 
Гайворон, пров. Матро-
сова, 1/22

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

13767921 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Інженерний центр твердих сплавів «СВІТКЕРМЕТ»

Кіровоградська м. Світловодськ, вул. Ком-
сомольська, 34

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

20635031 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Кіровоградський експертно-технічний центр Держпраці»

Кіровоградська м. Кропивницький, вул. 
Дворцова, 24

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

00374982 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Маловисківський спиртовий завод» 

Кіровоградська Маловисківський р-н, м. 
Мала Виска, вул. Про-
мислова, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

 Єдиний майновий комплекс «Комплекс з агентування суден» Донецька м. Маріуполь, пр. Лу-
ніна, 42

Регіональне відділення Фонду по 
Донецькій та Луганській областях

00193766 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Часів-
Ярська державна геологорозвідувальна партія»

Донецька м. Часів Яр, вул. Привок-
зальна, 23

Регіональне відділення Фонду по 
Донецькій та Луганській областях

 Єдиний майновий комплекс «Південнодонбаське вантажно-
транспортне управління»

Донецька м. Вугледар, ст. Вуглес-
борочна

Регіональне відділення Фонду по 
Донецькій та Луганській областях

23182908 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Донецький експертно-технічний центр Держпраці»

Донецька м. Мирноград, вул. Кор-
жова, 16

Регіональне відділення Фонду по 
Донецькій та Луганській областях

Код за  
ЄДРПОУ Назва об’єкта

Область місце-
зна хо дження 

об’єкта
Адреса об’єкта Назва органу приватизації

 Єдиний майновий комплекс промислового залізничного 
транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»

Донецька м. Мирноград, вул. Со-
борна, 51

Регіональне відділення Фонду по 
Донецькій та Луганській областях

42168403 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Азовський 
судноремонтний завод» 

Донецька м. Маріуполь, проспект 
Адмірала Луніна, 2

Регіональне відділення Фонду по 
Донецькій та Луганській областях

00334764 Єдиний майновий комплекс «Український науково-дослідний 
інститут соляної промисловості»

Донецька Бахмутський р-н, м. Бах-
мут, вул. Миру, 35

Регіональне відділення Фонду по 
Донецькій та Луганській областях

07552205 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Івано-
Франківський котельно-зварювальний завод»

Іва но-Фран ків сь ка м. Івано-Франківськ, вул. 
Хриплинська, 11

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

05513715 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Івано-
Франківський комбінат хлібопродуктів»

Іва но-Фран ків сь ка м. Івано-Франківськ, с. 
Микитинці, вул. Юнос-
ті, 2В

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

40885849 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Калуська 
теплоелектроцентраль – нова» 

Іва но-Фран ків сь ка м. Калуш, вул. Промис-
лова, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

25077191 Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної 
швейно-трикотажної фабрики

Чернівецька Сокирянський р-н, м. 
Ново-дністровськ

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

00375421 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Вашківський спиртовий завод»

Чернівецька Вижницький р-н, м. Ваш-
ківці, вул. Шевченка, 5

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

00375415 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Карапчівський спиртовий завод»

Чернівецька Глибоцький р-н, с. Ка-
рапчів 

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

00957152 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Неполоковецький комбінат хлібопродуктів»

Чернівецька Кіцманський р-н, смт 
Неполоківці, вул. Магі-
стральна, 43

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

 Цілісний майновий комплекс державного підприємства 
«Полупанівський кар’єр»

Тернопільська Підволочиський р-н, с. 
Полупанівка 

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

 Цілісний майновий комплекс структурного підрозділу (горілчаний 
цех) Бучацького мальтозного заводу

Тернопільська Бучацький р-н, м. Бучач, 
вул. Бариська, 8А 

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

14044113 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
Тернопільське державне авіційне підприємство «Універсал-Авіа»

Тернопільська м. Тернопіль, Підволочись-
ке шосе, аеропорт 

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

22607725 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці»

Тернопільська м. Тернопіль, вул. Шпи-
тальна, 7

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

00375148 Цілісний майновий комплекс державного підприємства 
«Бучацький мальтозний завод»

Тернопільська м. Бучач, вул. Степана 
Бандери, 2 

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

02968875 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Поділляторф»

Тернопільська Шумський р-н, с. Кути Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

00375065 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Зарубинський спиртовий завод»

Тернопільська Збаразький р-н., с. За-
рубинці

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

25896374 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Обухівське будівельно-монтажне управління»

Київська м. Обухів, вул. Малиш-
ка, 54

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

22206676 Єдиний майновий комплекс - Розплідник дослідних тварин Київська Васильківський р-н, смт 
Глеваха, вул. Ботанічна, 3

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

05828703 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Білоцерківський завод «Еталон»

Київська м. Біла Церква, вул. Сухо-
ярська, 16

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

32728213 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Триліський спиртовий завод»

Київська Фастівський р-н, с. 
Триліси 

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

00699945 Єдиний майновий комплекс державного сільськогосподарського 
підприємства «Головний селекційний центр України»

Київська м. Переяслав, вул. Ново-
київське шосе, 1-а

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

00470252 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Український державний центр по випробуванню та 
прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського 
виробництва» 

Київська Обухівський р-н, смт 
Дослідницьке, вул. Інже-
нерна, 5

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

04642416 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Спеціалізований центр підготовки кадрів» 

Київська Обухівський р-н, м. Укра-
їнка, вул. Промислова, 4

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

00205104 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Черкаський державний завод хімічних реактивів»

Черкаська м. Черкаси, вул. Чигирин-
ська, 21

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

14309563 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
дослідний інститут «АКОРД»

Черкаська м. Черкаси, вул. Одесь-
ка, 8

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

32741501 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Іваньківський цукровий завод»

Черкаська Маньківський р-н, с. Івань-
ки, вул. Заводська, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

00376998 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Кам’янський спиртогорілчаний комбінат»

Черкаська Кам’янський р-н, м. 
Кам’янка, вул. Сердюка, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

 Цілісний майновий комплекс структурного підрозділу 
Чернігівського облдержоб’єднання спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «Чернігівспиртгорілка» - ЧЛГЗ «Кристал»

Чернігівська  м. Чернігів, вул. Котля-
ревського, 38

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

07978157 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «171 
Чернігівський ремонтний завод»

Чернігівська м. Чернігів, вул. Кошо-
вого, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

08457704 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння»

Чернігівська м. Ніжин, вул. Прилуць-
ка, 131

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

22825669 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці»

Чернігівська м. Чернігів, вул. Красно-
сільського, 89

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

05500641 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Чернігівський обласний виробничо-технічний 
центр стандартизації, метрології та якості продукції 
«Чернігівоблагростандарт»

Чернігівська м. Чернігів, вул. Інстру-
ментальна, 10

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

21391080 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий 
дім «Сіверщина» 

Чернігівська м. Чернігів, вул. Громад-
ська, 62-А

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

02968220 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Чернігівторф»

Чернігівська м. Чернігів, вул. Громад-
ська, 35-А

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

00952634 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Ніжинський комбінат хлібопродуктів»

Чернігівська м. Ніжин, пров. Урожай-
ний, 16

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

00375332 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Шабалинівський спиртовий завод»

Чернігівська Борзнянський р-н, с. Іва-
нівка, вул. Заводська, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

00375378 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Крисківський спиртовий завод»

Чернігівська Коропський р-н, с. Криски, 
вул. Заводська, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

00375314 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Холминський спиртовий завод»

Чернігівська Корюківський р-н, смт 
Холми, вул. Централь-
на, 98

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях

34509953 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Новояворівське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка»

Львівська  Яворівський район, с. 
Новий яр

Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

31803446 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ліктрави» Львівська Мостиський р-н, м. 
Мостиська, вул. Я. Му-
дрого, 121

Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

24306494 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Львівське»

Львівська Яворівський р-н, с. Висіч Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

00150113 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних 
і нафтохімічних підприємств» («Львівдіпронафтохім»)

Львівська м. Львів, вул. Золота, 8 Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

00152402 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Дашавський завод композиційних матеріалів»

Львівська Стрийський р-н, cмт 
Дашава

Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

03534423 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Львівський дослідний завод Національної академії наук України»

Львівська м. Львів, вул. Ткацька, 9 Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

00130044 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівське 
конструкторське бюро»

Львівська м. Львів, вул. Наукова, 5 Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

05516406 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Львівський науково-дослідний і проектний інститут 
«ЛьвівбудмНДІпроект»

Львівська м. Львів, вул. Тернопіль-
ська, 10

Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

00374733 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Угерський 
спиртовий завод»

Львівська Стрийський р-н, с. Угер-
сько, вул. І. Франка, 2

Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

31362413 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
Міністерства оборони України «Готель «Власта» 

Львівська м. Львів, вул. Клепарів-
ська, 30

Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

38015558 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці»

Закарпатська м. Ужгород, вул. Лесі 
Українки, 13

Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

00692386 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Волинське обласне сільськогосподарське виробниче 
підприємство по племінній справі у тваринництві»

Волинська Луцький р-н, смт Рокині, 
вул. Столбова, 2

Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях
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05281529 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Волинська станція луківництва»

Волинська м. Ковель, вул. Вату-
тіна, 69

Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

21750544 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Волинський експертно-технічний центр Держпраці»

Волинська м. Луцьк, вул. Кравчу-
ка, 22в

Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

00426302 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Волиньторф»

Волинська Маневицький р-н, с. При-
лісне, вул. Сойне, 15

Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

01388199 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Спеціалізований будівельно-монтажний поїзд по зв’язку № 853»

м. Київ м. Київ, вул. Ремонтна, 12 Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

38239965 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Технобуд» м. Київ м. Київ, вул. Лаврська, 10 Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

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

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

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

23696820 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління»

м. Київ м. Київ, вул. Кирилівська, 
160/20 

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

24967600 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Укроборонресурси»

м. Київ м. Київ, Саперно-
Слобідський проїзд, 3

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

16460790 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Проектний інститут «ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ»

м. Київ м. Київ, вул. Межигір-
ська, 83

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

05422987 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та автоматики 
«Укрдорзв’язок»

м. Київ м. Київ, вул. Михайла 
Чалого, 3

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

30518866 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Державний резервний насіннєвий фонд України»

м. Київ м. Київ, вул. Саксаган-
ського, 1

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

21537419 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Розрахунковий центр послуг»

м. Київ м. Київ, просп. Соборнос-
ті, 15/17

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

30251613 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
технічний центр оцінки відповідності у будівництві «Будцентр»

м. Київ м. Київ, вул. Віталія Шима-
новського, 2/1

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

00244127 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Державний сертифікаційний центр синтетичних миючих засобів 
та виробів електронної техніки «ЕЛХІМ»

м. Київ м. Київ, вул. Північно-
Сирецька, 3

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

24726003 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
технологічний центр паливно-енергетичних ресурсів Національної 
академії наук України»

м. Київ м. Київ, вул. Олеся Гонча-
ра, 55-Б

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

30967359 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Центр 
менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту 
геологічних наук Національної академії наук України»

м. Київ м. Київ, пров. Лабора-
торний, 1

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

21551098 Єдиний майновий комплекс державного зовнішньоторговельного 
виробничого підприємства «Фірма «ІНПАТ»

м. Київ м. Київ, вул. Казимира 
Малевича, 11

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

24938142 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Науково-
технічний центр забезпечення якості та сертифікації «Сепроз» 
Національної академії наук України

м. Київ м. Київ, вул. Казимира 
Малевича, 11

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

13675142 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ДИСИТ» 
Національної академії наук України»

м. Київ м. Київ, вул. Генерала На-
умова, 15

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

31237982 Єдиний майновий комплекс державного підприємства по 
відновленню основних засобів «Академвторресурс» НАН України

м. Київ м. Київ, бульв. Академіка 
Вернадського, 34-Б

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

01131589 Єдиний майновий комплекс Українського державного проектно-
технологічного науково-дослідного інституту цивільної авіації 
«Украеропроект»

м. Київ м. Київ, просп. Пере-
моги, 14

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

00132842 Єдиний майновий комплекс державного підприємства з 
комплектної поставки устаткування «Укренергокомплект»

м. Київ м. Київ, вул. Дорогожиць-
ка, 11/8

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

20077743 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Укрекоресурси»

м. Київ м. Київ, вул. Лобачевсько-
го, 23в

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

14312789 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Електронмаш»

м. Київ м. Київ, вул. Кільцева 
дорога, 4

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

16287311 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський 
державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної 
промисловості»

м. Київ м. Київ, вул. Щекавиць-
ка, 7

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

00113968 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київський 
інститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект»

м. Київ м. Київ, бульв. Вернад-
ського Академіка, 28

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

04653207 Єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого 
автотранспортного підприємства Державного комітету 
телебачення і радіомовлення України

м. Київ м. Київ, вул. Туманяна, 15 Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

31108394 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Інформаціно-аналітичне агентство»

м. Київ м. Київ, вул. Еспланадна, 
4-6 (юридична адреса); м. 
Київ, вул. Шота Руставелі, 
3 (фактичне місцезнахо-
дження підприємства)

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

31904368 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Державний науково-технологічний центр «Новітні матеріали 
і технології порошкової металургії» Інституту проблем 
матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії 
наук України»

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

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

19026309 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
технічний центр «ПЛАЗМОТРОН» Інституту електрозварювання 
ім. Є. О. Патона Національної академії наук України»

м. Київ м. Київ, вул. Антона Це-
діка, 9-А

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

32303097 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
інженерний центр матеріалів для зварювання і наплавлення 
Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної 
академії наук України»

м. Київ м. Київ, вул. Казимира 
Малевича, 11

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

19016204 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
дослідний медико-інженерний центр немедикаментозного 
оздоровлення, реабілітації та терапії «НОРТ» при Інституті 
експериментальної патології, онкології, радіобіології 
ім. Р. Е. Кавецького НАН України»

м. Київ м. Київ, вул. Васильків-
ська, 45

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

16476928 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науково-
виробниче підприємство «Плодвинконсерв»

м. Київ м. Київ, вул. Сирецька, 27 Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

02968177 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Київторф» м. Київ м. Київ, вул. Промис-
лова, 10

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

13685815 Єдиний майновий комплекс державного науково - виробничого 
підприємства «ДЕЛЬТА»

м. Київ м. Київ, вул. Академіка 
Кримського, 27

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

25746864 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Науковий 
центр точного машинобудування»

м. Київ м. Київ, вул. Бориспіль-
ська, 9

Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

24727971 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Науково-дослідний інститут радіоелектронних систем «Квант-
Радіоелектроніка»

м. Київ м. Київ, вул. Ділова, 5 Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

 Цілісний майновий комплекс Київського заводу шампанських вин м. Київ м. Київ, вул. Сирецька, 27 Регіональне відділення Фонду по 
м. Києву

 Цілісний майновий комплекс державного підприємства 
«Ізмаїльський винзавод»

Одеська Ізмаїльський р-н, смт 
Суворове, вул. Лиман-
ська, 18 

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

 Цілісний майновий комплекс державного підприємства 
«Котовський виноробний завод»

Одеська м. Подільськ, вул. Со-
борна, 220 

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

01387828 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Енергомонтажний поїзд № 754»

Одеська м. Одеса, вул. Семінар-
ська, 15а

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

33171824 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Регіональний дослідно-експериментальний комплекс»

Одеська Біляївський р-н, с. Паліївка Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

13884006 Єдиний майновий комплекс державного підприємства ремонтно-
будівельної дільниці «Агрос»

Одеська м. Одеса, вул. Михайлів-
ська, 13

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

22492239 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Південний 
державний науково-виробничий центр «Прогрес»

Одеська м. Южне, вул. Індустрі-
альна, 8

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

Єдиний майновий комплекс колишнього державного 
підприємства «Нефон»

Одеська м. Одеса, вул. Тереш-
кової, 21

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

24971375 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «ТВК» Одеська Овідіопольський р-н, смт 
Авангард, вул. Базова, 21

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

20959963 Єдиний майновий комплекс Державної судноплавної компанії 
«Укртанкер»

Одеська м. Одеса, вул. Дериба-
сівська, 4

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

02471347 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Укрпостачпреса»

Одеська м. Одеса, вул. Артилерій-
ська, 11

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

31091889  Єдиний майновий комплекс державного підприємства водних 
шляхів «Устьдунайводшлях»

Одеська м. Ізмаїл, вул. Героїв Ста-
лінграду, 36

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

13884845 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський 
науково-дослідний інститут телевізійної техніки»

Одеська м. Одеса, вул. Мечнико-
ва, 132

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

00224892 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеське 
спеціальне конструкторське бюро прецизійних верстатів»

Одеська м. Одеса, вул. Миколи 
Боровського, 41

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

00237630 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Одеський 
спеціальний науково-дослідний і проектно-конструкторський 
інститут»

Одеська м. Одеса, вул. І. Фран-
ка, 55

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

01180568 Єдиний майновий комплекс Чорноморського головного 
морського агентства «Інфлот»

Одеська м. Одеса, Митна площа, 1 Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

20950040 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці»

Одеська м. Одеса, вул. Тирасполь-
ська, 12

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

01125637 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління 
морських шляхів»

Одеська м. Іллічівськ, смт Олексан-
дрівка, вул. Судноре-
монтна, 35

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Укрспецобладнання»

Одеська м. Чорноморськ, с. Мало-
долинське, вул. Лиман-
ська, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

01125689 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Білгород-
Дністровський морський торговельний порт»

Одеська  м. Білгород-
Дністровський, вул. Шаб-
ська, 81

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

01125206 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Морський 
торговельний порт Усть-Дунайськ»

Одеська м. Вилкове, вул. Приду-
найська, 2

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

14304703 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Гвардійське»

Одеська Комінтернівський р-н, с. 
Гвардійське, вул. Олім-
пійська, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

Єдиний майновий комплекс «Одеський завод шампанських вин» Одеська м. Одеса, Французький 
бульвар, 36

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

Код за  
ЄДРПОУ Назва об’єкта

Область місце-
зна хо дження 

об’єкта
Адреса об’єкта Назва органу приватизації

01432144 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Причорноморське державне регіональне геологічне 
підприємство» 

Одеська м. Одеса, вул. Інглезі, 1 Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

32778065 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Володимирське»

Миколаївська Казанківський р-н, с. 
Володимирівка вул. Марії 
Павлової, 36

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

00854995 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Племрепродуктор «Степове»

Миколаївська Миколаївський р-н, с. 
Степове

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

05410381 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний 
завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної 
академії наук України»

Миколаївська м. Миколаїв, вул. Чкало-
ва, 197

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

14308598 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Український радіотехнічний інститут»

Миколаївська м. Миколаїв, вул. Тро-
їцька, 238

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

21049938 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та 
молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»

Полтавська м. Полтава, вул. Сапіго, 1 Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

02497967  Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Державний проектний інститут містобудування «Міськбудпроект» 
(м. Полтава)

Полтавська м. Полтава, вул. Гоголя, 25 Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

39802083 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Лубенське 
агроторгове підприємство»

Полтавська м. Лубни, просп. Володи-
мирський, 76

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

00952166 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Полтавський комбінат хлібопродуктів»

Полтавська м. Полтава, вул. Небесної 
Сотні, 69

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

00703397 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
Кременчуцька міжрайонна коконосушарка «Міжрайшовк» 

Полтавська м. Кременчук, вул. Київ-
ська, 71

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

00147921 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Полтавське управління геофізичних робіт»

Полтавська м. Полтава, вул. Завод-
ська, 16

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

00374806 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Лохвицький спиртовий комбінат»

Полтавська Лохвицький р-н, м. Завод-
ське, вул. Озерна, 10

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

00729646 Єдиний майновий комплекс Державного підприємства 
«Вирівське»

Сумська Конотопський р-н, с. Ви-
рівка, вул. Шевченка, 2 

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

30175035 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Сумський 
експертно-технічний центр Держпраці»

Сумська м. Суми, вул. Косівщин-
ська, 18

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

00375237 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Сумиспирт»

Сумська Сумський р-н, с. Стецьків-
ка, вул. Заводська, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

02968208 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Сумиторф»

Сумська Конотопський р-н, с. За-
водське, вул. Заводська, 
81-А

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

00375220 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Попівський експериментальний завод»

Сумська Конотопський р-н, с. 
Попівка, вул. Братів Ков-
тунів, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областя

00375214 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Новосуханівський спиртовий завод»

Сумська Сумський р-н, с. Новосу-
ханівка, вул. 3аводська, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

22560691 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Рівненський експертно-технічний центр Держпраці»

Рівненська м. Рівне, вул. Лермон-
това, 7

Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

02968193 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Рівнеторф»

Рівненська Дубенський р-н, смт Сми-
га, вул. Миру, 1

Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

34112754 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бурштин 
України»

Рівненська м. Рівне, вул. Київська, 94 Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

08276316 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Рівненський автомобільний ремонтний завод»

Рівненська м. Рівне, вул. Соборна, 
364-В

Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

00375036 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Зірненський спиртовий завод»

Рівненська Березнівський р-н, с. Зі-
рне, вул Зірненська, 7

Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

07624867 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
Міністерства оборони України Дружбівський кар’єр нерудних 
копалин «Кварц»

Житомирська Олевський р-н, смт Друж-
ба, вул. Леніна,1

Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

00274660 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Навчально-виробничі майстерні»

Житомирська м. Житомир, вул. Небесної 
Сотні, 37

Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

13550630 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту 
проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної 
академії наук України»

Житомирська м. Житомир, вул. Пушкін-
ська, 44

Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

02968154 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Житомирторф»

Житомирська м. Житомир, вул. Велика 
Бердичівська, 25

Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

02968160 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
Коростишівський завод «Реммашторф»

Житомирська м. Коростишів, вул. 19-та 
Буддільниця

Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

00451116 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Житомирська пересувна механізована колона»

Житомирська м. Житомир, вул. Тараса 
Бульби – Боровця, 29

Регіональне відділення Фонду 
по Рівненській та Житомирській 
областях

24341869 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Бюро з 
стандартизації та нормативного забезпечення на залізничному 
транспорті»

Харківська м. Харків, вул. Халту-
ріна, 46 

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

14309764 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Харківський завод транспортного устаткування»

Харківська м. Харків, вул. Достоєв-
ського, 3

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

00212630  Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Український державний інститут по проектуванню заводів 
важкого машинобудування»

Харківська м. Харків, просп. Москов-
ський, 151

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

08183514  Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Світанок» Харківська Ізюмський р-н, м. Бала-
клія, вул. Загородня, 7

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

22994509  Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Благодатне»

Харківська Зміївський р-н, с. Благо-
датне, вул. Жовтнева, 16

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

00216875 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Технологічне бюро електроапаратури»

Харківська м. Харків, вул. Велика Па-
насівська, 106

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

14311070 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Харківський науково-дослідний інститут технології 
машинобудування»

Харківська м. Харків, вул. Кривоко-
нівська, 30

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

04880311 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Спеціальне проектно-технологічне бюро виробничих 
потужностей»

Харківська м. Харків, пр. Гагаріна, 1 Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

14072049 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Харківський науково-дослідний інтитут комплексної 
автоматизації»

Харківська м. Харків, пров. Кузнеч-
ний, 2

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

40336737 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Державний науково-дослідний інститут організації і механізації 
шахтного будівництва» (ДНДІОМШБ)

Харківська м. Харків, вул. Отакара 
Яроша, 18

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

05794418 Єдиний майновий комплекс спеціалізованого управління 
з ремонту засобів автоматизації і систем управління 
«Орггазремавтоматика»

Харківська м. Харків, пров. Театраль-
ний, 11/13

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

05405575 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Харківський електромеханічний завод»

Харківська м. Харків, пр. Москов-
ський, 199

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

19363188 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут 
машин і систем»

Харківська м. Харків, вул. Велика Па-
насівська, 29

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

14110643 Єдиний майновий комплекс Червонооскільського державного 
виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства

Харківська Борівський р-н, с. Піски-
Радьківські, пров. Шо-
сейний, 6

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

00114092 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний 
інститут «Укренергомережпроект»

Харківська м. Харків, Набережна Гім-
назійна, 2

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

05540178 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дослідний 
завод Національного наукового центру «Харківський фізико-
технічний інститут» НАН України

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

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

30590422 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Харківський завод шампанських вин»

Харківська м. Харків, вул. Лозів-
ська, 20

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

00375289 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Дублянський спиртовий завод»

Харківська Богодухівський р-н, с-ще 
Дублянка, вул. Завод-
ська, 1

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

38494092 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Харківське 
промислово-торговельне підприємство»

Харківська м. Харків, вул. Тарасів-
ська, 6

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

00953042 Єдиний майновий комплекс Державного підприємства 
«Новопокровський комбінат хлібопродуктів»

Харківська Чугуївський р-н, смт 
Новопокровка, вул. ім. В. 
Вєсіча,1

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

02498004 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Український державний головний науково-дослідний і 
виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних 
вишукувань УКРНДІІНТВ»

Харківська м. Харків, просп. Науки, 38 Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

00383604 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Геройське 
дослідно-промислове підприємcтво»

Херсонська Голопристанський р-н, 
с. Геройське, вул. Ду-
бинди, 17

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

05540184 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Джанкойсько-Сиваський дослідно-експериментальний завод 
Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка Національної академії 
наук України»

Херсонська Генічеський р-н, селище 
Сиваш

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

00383596 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Генічеський солезавод»

Херсонська Генічеський р-н, м. Гені-
чеськ, сщ. Приозерне

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

00415468 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Виробничий південний біотехнологічний центр»

Херсонська м. Херсон, пр. Янтарний, 1 Регіональне відділення Фонду в 
Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі

00956543 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Новотроїцький елеватор»

Херсонська Новотроїцький р-н, смт 
Новотроїцьке, вул. Без-
роднього, 154

Регіональне відділення Фонду в 
Херсонській області, Автономній 
Республіці Крим та м. Севастополі
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01125703 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
«Скадовський морський торговельний порт»

Херсонська м. Скадовськ, вул. Про-
летарська, 2

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

14309617 Єдиний майновий комплекс державного підприємства 
Центральне конструкторське бюро «Ізумруд»

Херсонська м. Херсон, Карантинний 
острів, 1

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

Додаток 3  
до наказу Фонду дер жав ного майна  

України від 04.01.2022 № 1 

ПЕРЕЛІК  
окремого майна

Назва об’єкта

Область  
місце зна хо-

дження  
об’єкта

Адреса(и)  
об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача  

або зберігача,  
код за ЄДРПОУ

Назва органу приватизації

Адміністративний будинок, за-
гальною площею 113,9 кв. м

Вінницька м. Хмільник, вул. Пуш-
кіна, 17

Головне управління статистики у Вінницькій 
області, код за ЄДРПОУ 02359395

Регіональне відділення Фонду по Ві-
нницькій та Хмельницькій областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адреса(и) 
об’єкта

Назва ба лан-
со ут римувача 
або збе рі гача, 

код за  
ЄДРПОУ

Назва органу 
при ва ти за ції

Окреме майно Мартинівського місця провадження діяльності та зберігання спирту  ДП “Укрспирт” у складі: ДП «Укрспирт», 
код за ЄДРПОУ 
37199618

Регіональне 
відділення 
Фонду по 
Вінницькій та 
Хмельницькій 
областях

(230009) Адмінкорпус (прохідна № 3); (230065) Адмінкорпус(загал. п. 862,8 кв. м.); (230085) Солодовня ; (230069) 
Солодовня (майстерня КПВ); (230010) Солодовня (золотий початок); (230060) Солодовня (зерносклад)(загал. 
п. 1723,5 кв. м.); (230011) Автогараж; (230015) Автогараж (будівля матеріального складу № 1)(загал. п. 290,4 
кв. м.); (230017) Склад ПММ (загал. п. 179 кв. м.); (230013) Залізничне депо (загал. п. 232 кв. м.); (230019) 
Трансформаторна, № 7 (загал. п. 29,5 кв. м.); (230076) Підработка; (230059) Підработка (зерносклад)(загал. 
п. 2059,3 кв. м.); (230087) Сушилка (загал. п. 103 кв. м.); (230086) Спиртосховище (загал. п. 618,6 кв. м.);
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(230007) Мазутна станція, ємність (загал. п. 50,6 кв. м.); (230070) Механічна майстерня, прибудова, ганок 
(загал. п.  171,3 кв. м.); (230027) Водооборотка (загал. п. 41,1 кв. м.); (230033) Головний корпус, котельня 
(загал. п. 1999,1 кв. м.); (230006) Бродильне відділення (новий корпус) (загал. п.  1720,1 кв. м.); (230032) 
Вуглекислотний цех, дизельна (пожежне депо) (загал. п.  669,3 кв.м.) ; (230008) Плотницька, прибудова, 
котельня; (230074) Пилорама (загал. п. 265,9 кв. м.); (230020) Трансформаторна № 18 (загал. п. 41,7 кв. м.);
(230037) Електроцех, прибудова (загал. п.  98,4 кв. м.); (230012) Ємність бензоколонки, бензоколонка (за-
гал. п. 65,2 кв. м.); (230093) Цех яєчного масла, веранда (загал. п. 904,2 кв. м.); (230058) Зерносклад (за-
гал. п. 1290,2 кв. м.); (230082) Прачечна, ганок; (230066) Лазня (загал. п. 285,2 кв. м.); (230014) Будинок 
контори, склад, підвал, прибудова, ганок (загал. п. 808,8 кв. м.); (230092) Ферма (загал. п. 539 кв. м.); 
(230002) Артезіан. Скважина № 2; (230003) Асфальт.покриття  тер. зав.; (230016) Будівля матеріального 
складу (загал. п. 655,5 кв. м.)
(230022) Вагони вузької колії; (230023) Вагони вузької колії; (230024) Вагони вузької колії; (230025) Вагони 
вузької колії; (230026) Вагони вузької колії; (230029) Ворота металеві; (230030) Ворота металеві; (230031) 
Ворота території заводу; (230036) Димова труба; (230038) Естакада для миття маш.; (230039) Ємкість 25 т; 
(230040) Ємкість 50 т; (230041) Ємкість 60 т; (230042) Ємкість 60 т (Ємність сивушного масла); (230043) Ж/д 
колія; (230057) Залізнична вітка; (230061) Кабельна лінія; (230062) Кабельна лінія; (230063) Кабельна лінія;
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(230067) Лінія електропередач; (230068) Лінія електропередач; (230073) Огорожа території заводу; (230077) 
Погріб біля прохідної; (230088) Теплиця; (230089) Туалет  (2 відд.) б.п.; (230090) Туалет 2 відділення; (230091) 
Туалет 3 відділення; (230094)  ШП2 (Сушарка зернова); (230096) GSM-Модем; (230097) GSM-Модем;
(230098) GSM-Модем; (230099) GSM-Модем; (230100) HP Laser Jet1020 1200x1200dpi; (230101) HP Laser 
Jet1020 1200x1200dpi; (230103) Автоцистерна 4,2; (230104) Агрегат сварочний  ААД-4001У1; (230105) Бардо-
провод; (230106) Бардяні роздаточні ємкості № 1; (230107) Бардяні роздаточні ємкості № 2; (230108) Бароме-
тричний конденсатор; (230109) Бочка ЗЖВ(РЖВ-Ф-3); (230111) Бражна колона; (230112) Бульдозер ДТ - 75;
(230113) Бункер 700 т; (230114) Бункер 700 т; (230115) Бункер 700 т; (230116) Бункер для зерна подвесовой; 
(230117) Ваги (пісобне госп-во); (230118) Ваги автомобільні 25 т; (230119) Ваги -дозатор; (230120) Ваги ДУ 
- 20; (230121) Ваги електричні; (230122) Ваги циферблатні; (230123) Ваги.; (230125) Вакуум насос ВВН - 6; 
(230126) Вакуум-сосуд (оцукрювач № 1); (230127) Вакуум-сосуд (оцукрювач № 2); (230129) Варочна колона 
№ 1 2ст; (230130) Варочна колона № 2 2ст; (230131) Варочна колона № 3 2ст; (230132) Варочна колона № 4 2ст;
(230133) Варочна колона № 5 2ст; (230134) Варочна колона № 6 2 ст; (230136) Вентилятор; (230137) Венти-
лятор (веси); (230139) Вентилятор № 1; (230140) Вентилятор № 2; (230142) Вентилятор № 3; (230144) Венти-
лятор БУС-100; (230147) Вентилятор осьовий; (230148) Вентилятор повітря ВД-10; (230149) Вентилятор цен-
тробіжний; (230150) Вертикально-сверлильний станок; (230151) Витримувач; (230152) Витяжний вентилятор;
(230154) Водопідігрівач; (230155) Водяні насоси  СД 40/50 № 1; (230156) Водяні насоси СД 40/50 № 2; 
(230157) Вологомір WILE-65; (230158) Вологомір НЕ-Lite, 15 культ; (230159) Вуглекислот. Установка УВЖС-3; 
(230161) Газопровід; (230162) Газопровід середнього тиску  (ГРП-котельня); (230163) Головка з прист. для 
миття чанів; (230165) Датчик абсолютного тиску МИДА-ДА-13П; (230166) Датчик перепаду тиску; (230167) 
Датчик температури ПВТ-01; (230168) Датчик тиску Aplisens PC-28; (230169) Деаераторна установка 8 м3;
(230170) Декантатор сивушного масла РК № 1; (230171) Декантатор сивушного масла РК № 2; (230172) 
Дефлегматор ЕК; (230173) Дефлегматор РК № 2; (230174) Дефлегматор РК № 1; (230175) Дефлегматор 
РК № 1; (230176) Дефлегматор РК № 2; (230177) Дефлегматор ф 25 н. ж. (бражна колона); (230179) Ди-
зельгенератор  АС-814 500 квт; (230180) Димосос Д-12; (230181) Димосос Д-12; (230182) Дистилятор; 
(230183) Дозатор (ваги); (230185) Долбильний станок; (230186) Дризіна Д - 243; (230187) Дріжджанки  № 1; 
(230188) Дріжджанки  № 2; (230189) Дріжджанки  № 3; (230190) Дріжджанки  № 4; (230191) Дріжджанки  
№ 5; (230192) Дробарка А1-ДМ2Р-75 в комплекті; (230193) Дробарка А1-ДМ2Р-75 в комплекті; (230196) 
Економайзер р№ 270; (230197) Економайзер р№ 674; (230199) Електрич. колорифер; (230200) Електричний 
двигун; (230201) Електричний двигун АО - 2; (230202) Електродвигун  4А  55/1500; (230203) Електродвигун  
4А 100 кВт1500; (230204) Електродвигун 4А 40 кВт1500; (230205) Електродвигун  4А 55 кВт1500; (230206) 
Електродвигун  АО - 2, 37 кВТ 1500об/хв.(75/1000); (230207) Електродвигун  АО - 2, 75кВт 1500об/хв.; (230208) 
Електромлин  ЛЗМ 2шт; (230209) Електроплита; (230210) Електротельфер; (230212) Епюраційна колона;
(230213) Ємкість для меляси № 1; (230214) Ємкість для меляси № 2; (230215) Ємкість замісу; (230216) 
Ємкість меляси; (230217) Ємкість сив. масла; (230218) Ємкість спирта 50 тис. № 1; (230219) Ємкість спир-
та 50 тис. № 2; (230220) Ємкість спирту етилового технічного; (230221) ємність для барди 60 тн.; (230222) 
Ж/д прийомна ємкість; (230223) Замочн.  Чан 2 м3 № 3; (230224) Замочн. Чан 5 м3 № 1; (230225) Замочн. 
Чан 5 м3 № 2; (230226) Збірник дефлегматорної води № 1; (230227) Збірник конденсату; (230228) Збір-
ник підсивушної води; (230229) Збірник сивушного масла № 1; (230230) Збірник сивушного масла № 2;
(230231) Збірник сивушного масла № 3; (230232) Збірник фільтрату; (230233) Зварювальна установка; 
(230234) Зварювальний випрямитель ВД-401; (230235) Зерноочисна машина БСС; (230236) Інвентор зва-
рювальний (апарат завр.); (230237) Кипятильник ЕК; (230238) Кипятильник РК № 2; (230239) Кипятильник РК 
№ 1; (230240) Кіпятильник БК; (230241) Клапан  запобіжний МКН-50; (230242) Клапан  запобіжний ПКН-100; 
(230243) Клапан  запобіжний ПКН-200; (230244) Клапан пружинний скидний ПСК Ду-50; (230245) Колектор 
холодної води; (230248) Комп’ютер Аthlon 3000/80 Gb; (230249) Компресор 2УП; (230250) Компресор ВВН - 12; 
(230251) Компресор УВКХ; (230252) Конвеєр стрічк. 6 шт (елеватор); (230253) Конвеєр стрічковий № 1; (230254) 
Конвеєр стрічковий № 2; (230255) Конвеєр стрічковий № 3; (230256) Конвеєр стрічковий № 4; (230257) Кон-
денсатор б/ректифікаційної колони (холодильник сивушного спирту); (230258) Конденсатор б/у (рекуператор 
підсивушного шару); (230259) Конденсатор БК; (230260) Конденсатор РК № 2; (230261) Конденсатор РК № 1;
(230262) Конденсатор сепаратора СО 2; (230263) Конднесатор ЕК; (230264) Консольно-фрезорний 
станок 6Р82; (230265) Контактна головка; (230266) Контрольний снаряд № 204 (спирт); (230267) 
Контрольний снаряд ЕАФ№ 0662; (230268) Контрольний снаряд спирт. № 036; (230269) Ко-
тел ДКВР 16/13 ст2, зав № 3, р№ 2558; (230270) Котел ДКВР 16/23 ст №1, зав № 403, р№ 683; 
(230271) Котел КВТС; (230272) Ксерокс  Canon Shot MF-4018; (230273) Лебідка ж/д вагона; 
(230274) Лічильник води  XB MWN NKOP; (230275) Лічильник води XB-JS-10 NKOP (DN 65);
(230276) Лічильник газу ЛГ-К-Ех-80-160-01; (230277) Лічильник електроенергії  EPQS-1222217 LL; (230278) Ма-
зутна місткість 8000 л; (230279) Машина ЗСМ; (230280) Машина шліфувальна; (230284) Мехлопата; (230285) Мі-
лівольтметр; (230286) Мірник для  ГФ 1000 дал.; (230287) Мірник для  ГФ 249.5 дал.; (230288) Мірник для  ГФ 75,1 
дал.; (230289) Мірник для сив.масла 7 5 дал. № 1; (230290) Мірник для сив.масла 75 дал. № 2; (230291) Мірник 
для спирту 1000 дал. № 1; (230292) Мірник для спирту 1000 дал. № 2; (230293) Мірник для спирту 75 дал. № 1;
(230294) Мірник для спирту 75 дал. № 2; (230295) Місткість  б/у 0,2 м?; (230296) Місткість для жив. води 8 
м 3; (230297) Місткість для к-ти; (230298) Місткість для меляси 70,0 м3 № 2; (230299) Місткість для меляси 
7 00 м3 № 1; (230300) Місткість для підігр.води отопл. 10м3; (230301) Місткість УДХ-12,5 (устан. тривалого 
зберіг); (230302) Місткіть для розчину солі 0,4 т; (230303) Місткіть для розчину солі 2,5 м3; (230304) Міт-
кість УДХ - 8; (230305) Мойка високого тиску HDS - 895 M; (230306) Монітор Samtrol 78E та системний блок 
Semprol/2400/KN400/256Mb/40Gb; (230307) Набірний бак холодної води; (230308) Навантажувач ПТС - 77;
(230309) Напівавтомат зварювальний; (230310) Напірний бак 2п; (230311) Напірний бак гарячої води; 
(230312) Насос 1 шт. (з НШ 50 ); (230313) Насос 3М 32-200/5,5-А; (230314) Насос  BEST ONE A 10MT; 
(230315) Насос DWO 400 (перекачка сусла); (230316) Насос DWON 400; (230317) Насос S05B2P2TPBS000; 
(230318) Насос Winner 4N4-27/2,2; (230319) Насос АНВ - 125 № 1; (230320) Насос АНВ - 125 № 2; (230321) 
Насос артсведловини ЄЦВ 6-6.3-85 № 2; (230322) Насос артсведловини ЄЦВ 6-6.3-85 № 4; (230323) Насос 
ВВН 6/04; (230325) Насос ВВН-12; (230326) Насос ВВН-6; (230327) Насос викачки барди К 100-65-250 № 2;
(230328) Насос викачки води СД 16110; (230329) Насос відкач. фек. вод СМ 150-125-315 М; (230330) Насос 
ВС-80; (230331) Насос ВС-80; (230332) Насос ВС-80 (Спиртосховище); (230333) насос ГН-200; (230334) 
Насос для подачі бражки СД 100/40 № 1; (230335) Насос дренажний "Гном"  10/10 П; (230336) Насос дре-
нажний "Гном"  10/10 П; (230337) Насос ЕBARA ЗМ/А 32-200/5,5; (230338) Насос ЕУВ 6-6; (230339) Насос  
ЕЦВ 6-6,5-85; (230340) Насос ЗВМ 65-200/15; (230341) Насос ЗМ 40-200/5,5 (перекачка сусла); (230342) 
Насос ЗМ 40-200/7,5 А; (230343) Насос ЗМ 40-200/7,5-А; (230344) Насос ЗМ 40-200/7,5-А; (230345) Насос  
ЗМ 50-125/3 (викач. Дрожджів); (230346) Насос ЗМ 50-125/3,0; (230347) Насос МVI1614-3/25/E/3-400-50-2 
WILO в комплекті; (230348) Насос НБ32 № 1; (230349) Насос НБ32 № 2; (230350) Насос ПДВ-16/20 (паровий); 
(230351) Насос  перекачки ГФ АСВН-80 № 1; (230352) Насос перекачки ГФ АСВН-80 № 2; (230353) Насос 
перекачки спирту АСВН-80 № 1; (230354) Насос перекачки спирту АСВН-80 № 2; (230356) Насос рециркуляції 
СД 65/100; (230357) Насос РЗ 100; (230358) Насос розчину солі EBARA DWO-400; (230359) Насос СВН - 90 
б/у; (230361) Насос фільтрату барди СД 16/10; (230362) Насос Х100-65-250 К-СД без двигуна; (230363) На-
сос ЦНСГ 38-220; (230364) Насос-дезмембратор № 1; (230365) Насос-дезмембратор № 2; (230366) Насос-
дозатор PDE DLX-CC/M 2-10 230 v (Подача ФП); (230367) Насосн. Агр. А13В 4/25-3/25Б з двиг 5,5х1500 кВт 
(черв); (230368) Норія 100 т; (230369) Норія 100 т; (230370) Норія 50 т; (230371) Норія 50 т; (230372) Норія 
50 т; (230373) Норія 50 т; (230374) Норія виробнича 10 т; (230375) Норія НЦГ - 20; (230376) Норія НЦГ - 20; 
(230378) НФК-3 (прил. для вир. лабор); (230379) Обчилючач обєму газу "Універал-02"; (230380) Обчислювач 
об’єму газу "Універсал-01"; (230381) Пароінжекторна установка БК; (230382) Паропровід кот. №1; (230383) 
Паропровід кот. № 2; (230384) Переводна ємкість для спирту; (230387) Підігрів повітря; (230388) Підігрівач 
бражки № 1; (230389) Підігрівач бражки № 1 (2); (230390) Підігрівач бражки РК № 1; (230391) Підігрівач мазута; 
(230392) Підігрівач ПДВ - 200 (підсивушна вода); (230393) Підігрівач погонів; (230394) Піновловлювач; (230395) 
ПК (системний блок  + монітор Sub); (230396) ПК (системний блок Impression P +монітор LED21.5 ASUS VGA 
VS228DE D-Sub+ мишка+ клавіатура)- 09.2017; (230398) ПК на базі Athlon2500+/Samsung997DF; (230399) 
Пневмоперетворювач 4 шт; (230400) Погрузчик МГУ № 1; (230401) Погрузчик МГУ № 2; (230404) Приймальна 
місткість мазута по 50 т; (230405) Прийомна ємкість для ГФ; (230406) Прийомна ємкість для сив. масла;
(230407) Прийомна ємкість для спирту; (230408) Прилад  ВИЛ-55 (вологомір); (230409) Прилад РП 3-31; 
(230410) Прилад  РП 2 -П 3; (230411) Прицеп 2-ПН-6; (230413) Причіп 2 1Р - 3; (230415) Причіп МДАС; 
(230416) Причіп МРАТС; (230417) Промивна колона; (230418) Проміжний збірник підсивушної води (5-й 
поверх); (230419) Пульт насоса води № 1; (230420) Пульт насоса води № 2; (230421) Пульт панелний № 1;
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(230422) Пульт панелний № 2; (230423) Радіостанція; (230424) Радіостанція  Di - 195; (230425) Регулятор 
тиску РДБК-1; (230426) Резервуар № 1-1642942л; (230427) Резервуар № 2 -749530л; (230428) Резервуар 
№ 3 -1210215л; (230429) Ректифікаційна колона № 2; (230430) Ректифікаційна колона № 1; (230431) Розван-
тажувач ПГ - 18а; (230432) Розгінна колона; (230433) Розподільчий щит; (230434) Розподільчий щит; (230438) 
Сахариметр; (230439) Сахариметр; (230440) Сепаратор 3СМ; (230441) Сепаратор безперервної продувки;
(230442) Сепаратор СО 2; (230443) Сивушний насос  СД 40/50; (230444) Сигналізатор СТХ17-4з заряд пристр З 
У-8; (230445) Сист. бл. на б.  Celeron-2/66 Box; (230446) Сканер  HP SCANJET 3200; (230447) Солодовий чанок; 
(230451) Спиртовловлювач; (230452) Спиртовловлювач № 1; (230453) Спиртовловлювач № 2 (РК 1; 2); (230454) 
Станок  3К-634 (заточний); (230455) Станок заточний; (230456) Станок заточний; (230457) Станок токарний; 
(230458) Станок токарний; (230459) Станок токарний  1К62 (б/у); (230460) Станок шліфовально-рифельний 
ТТ43; (230461) Стапельна батарея; (230462) Стіл асистентський; (230463) Стрічковий транспортер № 1;
(230464) Стрічковий транспортер № 2; (230465) Стрічковий транспортер № 3; (230466) Стругально-фрезерний 
станок; (230467) Сушильний агрегат; (230468) СЭШ-3М (суш. шафа); (230469) Телефонний апарат; (230470) Тель-
фер № 1; (230473) Тепловоз ТГМ-4А 2456; (230474) Теплообмінник; (230475) Теплообмінник б/у; (230476) Терези 
ВАР-1; (230477) Термостат; (230479) Трактор КМЗ(ЮМЗ-6); (230480) Трактор Т - 150; (230481) Трактор Т - 16М;
(230482) Транспортер КЛТ; (230483) Транспортер КЛТ; (230484) Трансформатор; (230485) Трансформатор; 
(230486) Трансформатор; (230487) Трансформатор зварювальний; (230488) Тумба до стола (4); (230489) 
Установка розсиропки № 1; (230490) Установка розсиропки № 2; (230491) Установка УОСВ; (230492) Факс 
Panasonic  KX-FT72RUB; (230493) Ферментний узел; (230494) Фільтир газовий; (230495) Фільтр Na + катіон.; 
(230496) Фільтр Na + катіон.; (230497) Фільтр механ.; (230498) Фільтр механічний; (230499) Фільтр механічний;
(230500) Фрезорний станок; (230501) Фуговочний станок; (230503) Холодильник сив.масла РК № 2 (підігрівач 
підсивушного шару № 1); (230504) Холодильник сивушного масла РК 1; (230505) Холодильник спирту РК 
№ 2; (230506) Холодильник спирту РК № 1; (230510) Циклон; (230511) Циклон № 1; (230512) Циклон № 2; 
(230513) Циклон № 3; (230514) Циклон № 4; (230515) Циклон № 5; (230516) Циклон № 5; (230517) Циклон 
№ 7; (230518) Цифрова фотокамера Canon Digital Ixus 60; (230519) Чан бродильний № 1; (230520) Чан бро-
дильний № 2; (230521) Чан бродильний № 3; (230522) Чан бродильний № 4; (230523) Чан бродильний № 5;
(230524) Чан бродильний № 6; (230525) Чан бродильний № 7; (230526) Чан бродильний № 8; (230527) 
Чан бродильний № 9; (230528) Чан бродильний № 10; (230529) Чан для сірчаної кислоти; (230531) Чанки 
замісу № 1; (230532) Чанки замісу № 2; (230533) Чанки замісу № 3; (230534) Шафа броньована; (230535) 
Шафа витяжна; (230537) Шнек; (230538) Шнековий транспортер № 1; (230539) Шнековий транспортер № 2; 
(230540) Щит автоматики; (230541) Щит автоматики; (230542) Щит автоматики; (230543) Щит дизгенератора; 
(230544) Щит ЕР 1884/1 (Шкаф, цоколь, стойка; (230545) Щит панельний № 1; (230546) Щит панельний № 2;
(230547) Щит управління; (230548) Щит управління; (230549) Щит управління розвар.; (500437) Системний блок 
IT-Block G5400Work; (500446) Системний блок IT-Block G5400Work; (501181) Димосос ДН-10; (501184) Систе-
ма автоматизованого контролю; (501189) ємність 60 м3; (501190) ємність 60 м3; (501192) Ємність циліндрич-
на; (501193) Ємність прямокутна; (501194) Ємність прямокутна; (501195) Ємність циліндрична; (230551) А/м 
"Газель" ГАЗ-3302; (230555) А/м САЗ 3507; (230557) Автомобіль  VW PASSAT; (230558) Автомобіль ВАЗ 21093; 
(230561) Бітонозмішувач; (230563) Бойлер- 30 літрів; (230569) Диван; (230571) Кавоварка GAGGIA-Titanium;
 (230572) Кавоварка Меджик 106 CL; (230578) Компресор  FC 2/50; (230579) Кондіціонер з вентилятором; 
(230580) Котел  Ж7-КЕП-9; (230583) Кресло; (230586) Крісло розкладне; (230587) Кусторез FS; (230589) Ма-
шинка "Персі"; (230591) Набір мяких меблів; (230592) Набір шкафів із трьох відділень; (230595) Пилка цирку-
лярна; (230600) Стіл 2-х тумбовий (1); (230602) Стіл 2-х тумбовий (3); (230603) Стіл журнальний; (230604) Стіл 
конторський (1); (230605) Стіл письмовий; (230606) Стіл приставний; (230611) Тенісний стіл; (230612) Тумба;
(230613) Тумба до стола; (230616) Тумба до стола (2); (230617) Тумба до стола (2); (230618) Тумба до стола 
(3); (230619) Тумба мобільна; (230620) Хол-ник "Snaiga"(з1.07.00); (230621) Хол-ник "Норд"; (230622) Хол-
ник "Норд"; (230623) Холодильна вітрина; (230627) Холодильна камера; (230630) Холодильник; (230634) ЦС 
Пневмомолоток МО-3 44 Дж; (230635) Шафа офісна; (230637) Шкаф; (230638) Шкаф; (230639) Шкаф книжний;
(230641) Шкаф книжний; (230642) Шкаф трьохсекційний; (500510) Електропила EKS 2400/40 2400 Вт, 
шина 40 см AL-KO; (500657) Мотокоса FC-47 LX2,4 кВт Foresta; (501182) Котел  Ж7-КЕП-10; (501188) Насос  
ВС-80.00.000-02; (230645) мінідиск; (230646) Портативна бормашина; (230647) радіомікрофон; (500503) 
Бензопила  2,04 к. с 40,1 куб. см  40 см 4,6 кг BKSс; (500682) Мотопомпа МП 27/100; (500526) Дріждже-
бродильне відділення
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Будівля лазні загальною площею 55,6 кв. м, що не увійшла до 
статутного капіталу СВАТ «Племзавод «Україна»

Вінницька Літинський р-н, с. Лі-
тинські Хутори, вул. Б. 
Варави, 1а

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Центральний склад-навіс № 2 літ. В загальною площею 424,1 
кв. м, який не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське 
ЕМПЗ № 9», код за ЄДРПОУ 00121790

Вінницька м. Ладижин, вул. Про-
мислова, 9б

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля лазні літ. А площею 50,8 кв. м Вінницька Літинський р-н, с. 
Громадське, вул. Ков-
пака, 4а

ПрАТ «Племзавод «Літинський», 
код за ЄДРПОУ 00846180

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля прохідної літ. А загальною площею 114,1 кв. м. Вінницька м. Вінниця, вул. Гон-
ти, 30

ПрАТ «Будмаш», код за ЄДРПОУ 
1267863

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля «Будинок рибалок» літ. «А» з верандою літ. «а», ганок літ. 
«а1», ганок літ. «а2» загальною площею 78,2 кв. м, що не увійшло 
до статутного капіталу СВАТ «Барське риболовне підприємство 
«Голуба Нива»

Вінницька Барський р-н, с. Верхів-
ка, вул. Зарічна, 5

СТОВ «Прогрес», код за ЄДРПОУ 
30072357

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля їдальні-клубу загальною площею 439,3 кв. м, що не 
увійшло до статутного капіталу ВАТ «Махаринецький цукровий 
завод»

Вінницька Козятинський р-н, с. 
Махаринці, вул. Цен-
тральна, 5

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля їдальні загальною площею 168,7 кв. м, що не увійшли до 
статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод»

Вінницька Крижопільський р-н, с. 
Соколівка, вул. Служ-
бова, 1в

Крижопільська селищна рада, 
код за ЄДРПОУ 04325940

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будинок для сезонних працівників загальною площею 677,5 кв. м Вінницька Піщанський р-н, с. 
Попелюхи, вул. Тараса 
Шевченка, б. 66-А

ПрАТ «Сад України», код за 
ЄДРПОУ 00414316

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля їдальні загальною площею 609,9 кв. м, що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Завод «Промінь»

Вінницька Гайсинський р-н, м. 
Гайсин, вул. Півден-
на, 51б

Зберігач ТОВ «Гайсинавтотранс», 
код за ЄДРПОУ 35536925

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля їдальні загальною площею 331,5 кв. м, що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Вендичанський цегельний завод»

Вінницька Могилів-Подільський 
р-н, смт Вендичани, 
вул. Вінницька, 17 а

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Нежитлові приміщення їдальні, готелю та підвал, ганки, сходи 
загальною площею 602,2 кв. м, що не увійшли до статутного капі-
талу ВАТ «Уладівський цукровий завод»

Вінницька Літинський р-н, с. Ула-
дівка, вул. Заводська, 2

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля лазні загальною площею 252,0 кв. м, що не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Деребчинський цукровий завод»

Вінницька Шаргородський р-н, с. 
Деребчин, вул. Завод-
ська, 1р

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Теплотраса протяжністю 70 м., яка не увійшла до статутного 
капіталу ВАТ «Вінницький консервний завод», код за ЄДРПОУ 
3058833 (ліквідований)

Вінницька м. Вінниця, вул. Дубо-
вецька, 33

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будівлі санаторію «Гірський» Вінницька  Могилів-Подільський 
р-н, с. Бронниця, вул. 
Головна, 66

Державне підприємство 
«Управління справами Фонду 
державного майна України», код 
за ЄДРПОУ 39950170

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Комплекс будівель та споруд, загальною площею 713,8 кв. м, у 
складі: контора літ. А, площею 54,4 кв. м; лазня літ. Б, площею 
67,8 кв.м; цех літ. В, площею 135,4 кв. м; майстерня - слюсарня 
літ. В1, площею 20,7 кв. м; навіс літ. Г, пл. 106,4 кв. м; кран - 
балка літ. Д, площею 321,3 кв. м; зварювальна літ. Ж, площею 
6,4 кв.м; вбиральня літ. Е, площею 1,4 кв. м; пожежний резерву-
ар V-5 м. куб., 1; огорожа № 2-5

Вінницька Тульчинський р-н, с. 
Маяки, вул. Лісова (Ін-
тернаціональна), 37-а

Державне підприємство 
«Тульчинське лісопромислове 
господарство», код за ЄДРПОУ 
00991479

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Частина будівлі (їдальня) літ. А з прибудовою літ. А1, прибудо-
вою літ. А2, загальною площею 293,6 кв. м, яка не увійшла до 
статутного капіталу ВАТ «Гонорівський цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 00371624

Вінницька Ямпільський р-н, с. 
Гонорівка, вул. Пуш-
кіна, 1а

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Нежитлова будівля літ. А з ґанком та прибудовою літ. а загальною 
площею 50,8 кв. м, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ 
«Калинівський ремонтно-механічний завод»

Вінницька Калинівський р-н, м. 
Калинівка, вул. Україн-
ська, 33

ВАТ «Калинівський ремонтно-
механічний завод», код за 
ЄДРПОУ 00901329

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Нежитлова будівля літ. «А», тамбур літ. «а», тамбур літ. «а1», 
загальною площею 215,4 кв. м, яка не увійшла до статутно-
го капіталу ВАТ «Вапнярський комбінат хлібопродуктів», код за 
ЄДРПОУ 00953177

Вінницька Томашпільський р-н, 
смт Вапнярка, вул. Га-
гаріна, 6к

Вапнярська селищна рада, код 
за ЄДРПОУ 04325911

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будинок побуту літ. А, загальною площею 54,1 кв. м з ганком, 
який під час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ 
«Махаринецький цукровий завод», код ЄДРПОУ 371713

Вінницька Козятинський р-н, с. 
Махаринці, вул. Цен-
тральна, 4

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будинок побуту літ. А з підвалом літ. А1 загальною площею 947,5 
кв. м, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Деребчинський 
цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371630

Вінницька Шаргородський р-н, 
с. Деребчин, вул. За-
водська, 9

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Нежитлова будівля загальною площею 108,3 кв. м Вінницька Чернівецький р-н, смт 
Чернівці, вул. Святоми-
колаївська, 119

Головне управління Пенсійного 
фонду України у Вінницькій 
області, код за ЄДРПОУ 
13322403

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Приїжджа загальною площею 73,8 кв. м Вінницька Козятинський р-н, с. 
Махаринці, вул. Садова, 
4, кв. 8

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля лазні літ. А, загальною площею 70,9 кв. м, що не увійшла 
до статутного капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», код за 
ЄДРПОУ 00371742

Вінницька Гайсинський р-н, с. 
Нова Ободівка, вул. 
Призаводська, 24в

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля диспетчерської АТЦ літ. 36, загальною площею 95,9 кв. м 
з ґанком та навісом літ. 361, що не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Турбiвський цукровий завод» та перебуває на позабалансо-
вому рахунку ПрАТ «Турбівське», код за ЄДРПОУ 00385632

Вінницька Вінницький р-н, смт 
Турбів, вул. Миру, 93б

Приватне акціонерне товариство 
«Сільськогосподарське това рист-
во «Турбівське» (ПрАТ «Тур бів-
ське»), код за ЄДРПОУ 00385632

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Нежитлові вбудовані приміщення магазину (№ 2-№ 13), загаль-
ною площею 217,1 кв. м з вхідним майданчиком в будівлі торго-
вого комплексу літ. А, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ 
«Ободівський цукровий завод» 

Вінницька Гайсинський р-н, с. 
Нова Ободівка, вул. 
Призаводська, 24 д

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Нежитлове вбудоване приміщення № 2, складається з при-
міщень «1», «2», «3» загальною площею 19,7 кв. м в будівлі 
фельдшерсько-акушерського пункту, яке не увійшло до статутно-
го капіталу СВАТ «МИР», код за ЄДРПОУ 13323816

Вінницька Жмеринський р-н, с. 
Киянівка, вул. Л. Україн-
ки, 27б, прим. 2

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Нежитлова будівля (ларьок) загальною площею 49,6 кв. м, яка не 
увійшла до статутного капіталу СВАТ «Садовод»

Вінницька Вінницький р-н, с. 
Криштопівка, вул. Жов-
тнева, 2

ТОВ «Шанс», код за ЄДРПОУ 
20119134

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Будівля лазні та відділення зв’язку загальною площею 207,9 
кв. м, яка не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Юзефо-
Миколаївський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 00371883

Вінницька Хмільницький р-н, с. 
Широка Гребля, вул. 
Заводська, 2

Зберігач ТзОВ «Юзефо-Мико-
лаївська промислова компанія», 
код за ЄДРПОУ 31187853

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Нежитлова будівля загальною площею 712,9 кв. м Хмельницька Деражнянський р-н, м. 
Деражня, вул. Миру, 89

Центрально-Західне між регіо-
нальне управління Міністерства 
юстиції (м. Хмель ницький), код 
за ЄДРПОУ 43316784

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях
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Назва об’єкта
Область 

місце зна-
хо джен ня 

об’єкта

Адреса(и)  
об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача  

або зберігача, код за 
ЄДРПОУ

Назва органу  
приватизації

Нежиле приміщення, загальною площею 483,5 кв. м Хмельницька Красилівський р-н, м. 
Красилів, вул. Була-
єнка, 6а

Головне управління статистики 
у Хмельницькій області, код за 
ЄДРПОУ 02362894

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Нежитлові будівлі, загальною площею 1156 кв. м (будівля складу 
А-1, туалет Б, ємкості В)

Хмельницька Кам’янець-Подільський 
р-н, Нігинська сільська 
рада

Управління з питань цивільного 
захисту населення Хмельницької 
обласної державної адміністрації, 
код за ЄДРПОУ 14372969

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Адмінбудинок, гараж, убиральня загальною площею 175,4 кв. м 
та огорожа довжиною 79,8 п. м

Хмельницька Теофіпольський р-н, 
смт Теофіполь, провул. 
Тихий, 8

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 
Хмельницькій області, код за 
ЄДРПОУ 40358308

Регіональне відділення 
Фонду по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адреса(и) 
об’єкта

Назва ба-
лан со ут-
римувача 
або збе рі-
гача, код 

за ЄДРПОУ

Назва 
органу 
при ва-
ти за ції

Окреме майно Довжоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” у складі: ДП “Укр-
спирт”, код 
за ЄДРПОУ 
37199618

Регіо-
нальне 
відді-
лення 
Фонду 
по Він-
ницькій 
та 
Хмель-
ницькій 
облас-
тях

(200001) Вуглекислотний цех, склад для зберігання балонів (вуглекислотний цех); (200055) Вуглекислотний цех, 
склад для зберігання балонів (склад для зберігання балонів); (загал. пл. 223,6 кв. м); (200002) Гараж для 4-х авто 
(гараж); (200003) Гараж для 4-х авто (загал. пл. 561 кв. м.); (200004) Головний корпус, склад мінводи, приміщення 
цеху денатурації (головний корпус); (200005) Головний корпус, склад мінводи, приміщення цеху денатурації (про-
філактичний кабінет); (200048) Головний корпус, склад мінводи, приміщення цеху денатурації (приміщення цеху 
денатурації); (200113) Головний корпус, склад мінводи, приміщення цеху денатурації (приміщення цеха мінводи) 
(загал. пл. 2342,4 кв. м.); (200019) Мазутосховище (загал. пл. 278,1 кв. м.); (200023) Мехмайстерня, електро-
цех, столярна, склад територія заводу (мехмайстерня, електроцех, столярна майстерня); (200024) Мехмайстер-
ня, електроцех, столярна, склад територія (мехмайстерня, електроцех, столярна майстерня/склад); (200060) 
Мехмайстерня, електроцех, столярна, склад територія заводу (склад територія заводу) (загал. пл. 892,4 кв. м.);

Хмель-
ницька

Кам’янець-
Подільський 
р-н, с. 
Довжок, 
вул. Уняв-
ко, 1

(200036) Трансформаторна підстанція (загал. пл. 60,1 кв. м.); (200047) Прохідна будка,приміщення прохідної 
(приміщення прохідної, побутових кімнат); (200049) Прохідна будка, приміщення прохідної (прохідна будка) (загал. 
пл. 28,9 кв. м.); (200053) Бардонасосна станція Ретиратор (ретиратор); (200084) Бардонасосна станція Ретира-
тор (бардонасосна станція) (загал. пл. 52,1 кв. м.); (200054) Склад ПММ (паливномастильних матеріалів) (загал. 
пл. 26,7 кв. м.); (200056) Млин, склад зерна № 2 (склад зерна № 2); (200057) Млин, склад зерна № 2 (млин); 
(загал. пл. 495,1 кв. м.); (200058) Склад металу, ангар № 1 (загал. пл. 785,8 кв. м.); (200059) Склад- піднавіс (загал. 
пл. 135,8 кв. м.); (200061) Склад фарби (загал. пл. 26,8 кв. м.); (200078) Адміністративний корпус № 2; (200081) Адмі-
ністративний корпус № 2 (загал. пл. 211,1 кв. м.); (200079) Адміністративний корпус № 1 (дегустаційний зал) їдальня; 
(200080) Адміністративний корпус № 1 (загал. пл. 561,1 кв. м.); (200082) Ангар № 2 (загал. пл. 404,1 кв. м); (200083) 
Будівля артезіанської свердловини № 1 (загал. пл. 38,3 кв. м.); (200089) Будівля складу пекарських дріжджів і 
компресорний цех (загал. пл. 199 кв. м.); (200090) Будівля чергового полів фільтрації (загал. пл. 14,5 кв. м.); 
(200091) Будівля артезіанської свердловини № 2 (загал. пл. 16 кв. м.); (200092) Будівля артезіанської свердловини 
№ 3 (загал. пл. 4 кв. м.); (200093) Будівля артезіанської свердловини № 4 (загал. пл. 6,4 кв. м.);(200094) Будівля 
артезіанської свердловини № 6 (загал. пл. 2,3 кв. м.); (200095) Будівля ЗТП (закрита трансформаторна підстанція) 
(загал. пл. 49,8 кв. м.); (200096) Будівля КНС (каналізаційно-насосна станція) (загал. пл. 56 кв. м.); (200099) Будівля 
нової котельні (загал. пл. 70 кв. м.); (200101) Спиртосховище (вагова, навіс, заливне відділення) (загал. пл. 221,7 кв. 
м.); (200110) Будівля старої контори (загал. пл. 45,6 кв. м.); (200112) Цех пекарських дріжджів (загал. пл. 374,9 кв. м.)
(200097) приміщення котельні (загал. пл. 19,9 кв. м.); (200100) приміщення вагової (загал. пл. 12,6 кв. м.); (200027) 
приміщення насосоної (загал. пл. 35,1 кв. м.); (200035) приміщення навісу (загал. пл. 24,9 кв. м.); (200050) примі-
щення вахтової з гаражем (загал. пл. 33,9 кв. м.); (200063) приміщення спиртосховища (загал. пл. 160,9 кв. м.)

м. Кам’я-
нець-По-
діль сь кий, 
вул. Привок-
зальна, 28

(200006) Димова труба; (200007) Естакада; (200008) Заасфальтовані дороги на території; (200009) Зовнішня сітка 
газопровода; (200010) Кабельна лінія до головного корпусу; (200011) Кабельні лінії; (200012) Кабельні розводки; 
(200013) Каналізація сточних вод

Кам’янець-По-
діль ський р-н, 
с. Дов жок, 
вул. Унявко, 1

(200014) Комунікація по котельні; (200015) Комунікація с/д крім котельні; (200016) Лінія трансформатора бардопро-
вода; (200017) Мазутна Ємкість; (200018) Мазутна Ємкість; (200020) Мелясний чан; (200021) Мелясний чан № 12; 
(200022) Мелясний чан № 14; (200025) Мощені відкоси; (200026) Напорний колектор; (200028) Низьковольтна лінія; 
(200029) Низьковольтна повітряна лінія; (200030) Огорожа на с/б; (200031) Огорожа території заводу; (200033) 
Паромазутопровід; (200034) Підземна галерея; (200040) Пожежна сигналізація с/б; (200041) Пожежна сигналіза-
ція в дріжджевому цеху; (200042) Пожежна сигналізація в млині; (200043) Пожежна сигналізація в складі-ангар; 
(200044) Польовий складний трубопровід ПРСТ - 100 (1комп.); (200045) Польовий складний трубопровід ПРСТ 
- 100 (1 комп); (200046) Поля фільтрації; (200051) Пруд № 2 внутрізаводський; (200064) Спиртова цистерна № 2;

м. Кам’я-
нець-По-
діль ський, 
вул. Привок-
зальна, 28

(200065) Спиртова цистерна № 3; (200066) Спиртова цистерна № 4; (200067) Спиртова цистерна № 5; (200068) 
Спиртова цистерна № 1; (200069) Спиртова цистерна № 1 спиртосховище; (200070) Спиртова цистерна № 2; 
(200071) Спостережна свердловина № 1; (200072) Спостережна свердловина № 10; (200073) Спостережна сверд-
ловина № 2; (200074) Спостережна свердловина № 3; (200075) Спостережна свердловина № 4; (200076) Спосте-
режна свердловина № 5; (200077) Спостережна свердловина № 6; (200085) Бардопровід; (200086) Бардяна яма; 
(200087) Безнапорний колектор; (200088) Боров котлов; (200102) Вагонобудинок побутовий (спиртобаза); (200103) 
Високовольтна лінія; (200104) Водопровід; (200105) Водяний трубопровід; (200106) Ворота головного входу;
 (200107) Спостережна свердловина № 7; (200108) Спостережна свердловина № 8; (200109) Спостережна свердло-
вина № 9; (200111) Трубопровід технологічної води.; (090536) ППЦ-9674 Н/П-Ц АВ1071ХР; (200114) Чан мелясний 
№ 1; (200115) Чан мелясний № 15; (200116) Чан мелясний № 16; (200117) Чан мелясний № 17; (200118) Чан 
мелясний № 2; (200119) Чан мелясний № 3; (200120) Чан мелясний № 4; (200121) Чан мелясний № 5; (200122) Чан 
мелясний № 6; (200123) Чан мелясний № 7; (200124) Чан мелясний № 8; (200126) Насосна установка П6ППВ з ел. 
дв. 15 кВт/ 1500 об/хв на рамі з редуктором; (200127) Насосний агрегат АСВН-80 А 11кВт/ 1500об. взг; (200128) 
Піноуловлювач; (200129) ПК BRAIN BUSINESS B300 з комплектом SVEN 310 Standart Combo,монітор ASUS VS228; 
(200130) Підігрівач бражки F = 46 м2 н/ж; (200131) Фільтр прес ДГМ-56-820/25; (200132) Компресор повітряний; 
(200133) Розсиропник меляси для бродільного відділення; (200134) Дефлегматор; (200135) Насосний агрегат;
Х 65-50-160К-С з ел. дв. 4кВт/3000об/хв ВЗГ; (200136) Колос-АМБ-03 АГРЕГАТ; (200137) Hасос СМ 100-65; 
(200138) АВД без подогрева води HD7/18 С (5квт) с аксес.; (200139) Автоклав; (200140) Автом. сист. керув. техн. 
проц. дозування денатур. добав; (200141) Автомат для формування та завертання дріжджів; (200142) Автомат для 
формування та завертання дріжджів; (200143) Автомат розфасування дріжджів; (200144) Автомат рорзфасування 
дріждів 1 кг; (200145) Автоматиз.система комерц.обл.електроен. (АСКОЕ); (200147) Агрегат насосний; Х65-50-125 
Е-СД з ел. дв. 4 кВт ВЗИ; (200148) Агрегатний насос Д 200/36; (200149) Аквадистилятор ДЭ-10; (200150) Аквамас-
тер NP 15/210 ST/H (3/000-016H); (200151) Аміачно холодильна установка АУ-45; (200153) Апарат дихальний АП 
"Омега"-С"; (200154) Апарат по розливу мін. води; (200156) Бак живлення; (200157) Бардорегулятор бражної коло-
ни; (200158) Бачок (4 етаж); (200159) Бетонний фундамент під вагами; (200160) Блок живлення ТЕС - 42; (200161) 
Блок масло-водовідділювачів з конденсаторами; (200162) Блок фильтровальный; (200163) Борона дискова БДП-6,3;
(200165) Бочка термос; (200166) Бражна колона; (200167) Бродильний чан № 4; (200168) Бродільний чан № 1; 
(200169) Бродільний чан № 2; (200170) Бродільний чан № 3; (200171) Бродільний чан № 5; (200172) Бродільний чан 
№ 6; (200173) Бродільний чан № 7; (200174) Бродільний чан № 8; (200176) Вакуумний насос; (200177) Вакуумний 
насос ВВН 12; (200179) Вальце; (200180) Вана для миття сепараторів; (200182) Вентилятор; (200183) Вентилятор; 
(200184) Вентилятор 475; (200185) Вентилятор В06-300 № 4р/рс взр. дв. 025 квт 1500; (200186) Вентилятор ВВД-10; 
(200187) Вентилятор ВД-11,5; (200188) Вентилятор вибухобезпечний № 2; (200189) Вентилятор вибухобезпечний 
№ 5; (200190) Вентилятор ВУ-14-45; (200191) Вентилятор ВУ-4-70; (200192) Вентилятор ВЦ № 2 дв. 2,2х3000 об.; 
(200193) Вентилятор для сушки салфеток; (200194) Вентилятор др. складу; (200195) Вентилятор дутьєвий; (200196) 
Вентилятор центробіжний; (200197) Випарник АБ 160; (200199) Витратний бак мазута; (200200) Відцентр. ел. насос 
Lowara SHЕ 40-125/22; (200201) Відцентровий електронасос Lowara SHE 40-125/22; (200204) Водонапорний бак;
(200205) Водонапорний бак; (200206) Водяний ресівер; (200207) Воздуходувка; (200208) Воздуходувка 1/4 ТВ80; 
(200209) Воздуходувка ТВ 80-1/4; (200210) Вуглекислотна установка РХУД; (200211) Газгольдер; (200212) Генератор 
AST 17500 2.4 kW; (200213) Гориз. багатоступ. насос МХН 406; (200214) Гориз. багатоступ. Насос" WILO" МНІ1602-1/
Е/3-400-50; (200215) Деараційна устан. живлення ДПУ; (200216) Дефлегматор; (200217) Дефлегматор S = 78 кв. м.; 
(200218) Дефлегматор бражної колони; (200219) Дефлегматор кінцевої очистки; (200220) Дефлегматор Р-54,8 м. куб; 
(200221) Дефлегматор ректиф. колони; (200222) Дефлегматор розгінної колони; (200223) Димосос; (200224) Димо-
сос; (200225) Димосос Д-11,5; (200226) Довідний чан; (200227) Дозатор сірчаної кислоти; (200228) Дріжджанки АЧК;
(200229) Дріжджогенератор № 1; (200230) Дріжджогенератор № 2; (200231) Дріжджогенератор № 3; (200232) 
Дріжджогенератор № 4; (200233) Дріжджогенератор № 5; (200234) Дріжджогенератор № 6; (200235) Економайзер; 
(200240) Електролічильник ЕТ2А5Е7ULRT; (200241) Електролічильник ЕТ2А5Е7URT; (200242) Емкість з н/ж сталі (кана-
лізація); (200244) Епюраційна колона; (200245) Епюраційна колона (розгінна колона); (200246) Ємкість "Монжо"; 
(200247) Ємкість 16 м3 (вулиця); (200248) Ємкість 60 м3 витримувач меляси № 2; (200249) Ємкість 60 м3 витримувач 
меляси № 3; (200250) Ємкість V 50 м3 витримувач; (200251) Ємкість V 90v3 , V73.1 м3; (200252) Ємкість V 10м3 для 
хімводоочищеної води; (200253) Ємкість V6,3 м3 перекачки кислоти; (200254) Ємкість ВКД; (200255) Ємкість ВКД; 
(200256) Ємкість для водноспиртового розчину; (200257) Ємкість для зберігання дизпалива; (200258) Ємкість для 
змішуванняхімікатів; (200260) Ємкість для сірчаної кислоти; (200261) Ємкість для сірчаної кислоти; (200262) Ємкість з 
н/ж сталі 0.14 м3; (200263) Ємкість з н/ж сталі 1 м3; (200264) Ємкість н/ж; (200265) Ємкість н/ж аміачної води; (200266) 
Ємкість н/ж для ортофосфатної к-ти; (200267) Ємкість на дизпальне; (200268) Ємкість ортофосфатної кислоти; 
(200269) Ємкість охолодження; (200270) Ємкість сивушного масла; (200271) Ємкість сивушного масла; (200272) Єм-
кість сірчаної кислоти; (200273) Ємкість формалін; (200274) Ємкість 60 м3 витримувач меляси № 1; (200275) Ємкість-
олеїнова кислота; (200276) Збірник води; (200277) Збірник гарячої води БРУ; (200278) Збірник дріждж. концентр № 4;
(200279) Збірник дріждж. молочка; (200280) Збірник дріждж. концентр.; (200281) Збірник засівних дріжджів; (200282) 
Збірник збирання спирту; (200283) Збірник зм’якшування води; (200284) Збірник КАЄФ різної колони; (200285) 
Збірник лютера ректиф. колони; (200286) Збірник парової води (система охолодження); (200287) Зварювальний 
апарат; (200289) Зварювальний апарат; (200290) Зварювальний апарат АДД (САК); (200291) Змішувач меляси (ре-
актор); (200292) Кип’ятильник бражної колони; (200293) Кип’ятильник ректиф. колони; (200294) Колона розгонки 
КЕАФ; (200295) Колорифер паровий 3-х рядний; (200296) Колорифер паровий 3-х рядний; (200297) Компресор 
СБ4/-24 GМ192, 1, 3 квт 220 В, 8 атм.; (200298) Компресор REMEZA С50 GМ 193 1, 5 квт.; (200299) Компре-
сор 2 УП; (200300) Компресор CAPELAND модель 4 RTЕ2-2000-FSD; (200301) Компресор ПКС-3,5 А повітряний;
(200302) Компресор повітряний; (200304) Комунікації для пастерізації меляси; (200305) Конвеер УПК; (200306) 
Конденсатор F=10 м. кв (епюрац. колони); (200307) Конденсатор F=10 м. кВ (розг. колони); (200308) Конденсатор 
S=7 кв. м.; (200309) Конденсатор б\в (дефлегматор); (200310) Конденсатор бражної колони; (200311) Конденсатор 
ректиф. колони; (200313) Конденсатор УСТ 2МПТ-100; (200315) Котел КПА-500КС; (200316) Кран-балка; (200317) 
Культиватор КПГ-4,2 ус; (200318) Лебідка електр.; (200319) Мазутопідігрівач; (200320) Машина холодильна МКТ 
45-7-2; (200321) Мелясний чанок № 1; (200322) Мелясний чанок № 2; (200323) Мелясний чанок № 3; (200329) 
Мірник К-7 (теплообм.); (200330) Мотор-редуктор; (200331) Наповнююча рамка з вагами; (200332) Напорний чан 
для меляси 16 т.; (200333) Насос Д 200-36; (200334) Насос (доввод); (200335) Насос 2Х 9Д; (200336) Насос 2Х 9Д;
(200337) Насос 2Х-9; (200338) Насос 2х-9д; (200340) Насос 3LS40-125/2.2; (200341) Насос 3к-9; (200342) Насос 3М 40-
160/4; (200343) Насос 3х-9д; (200345) Насос 5ндв; (200346) Насос Ebara 3М 32-200/5,5; (200347) Насос Ebara 3М50-
160-7,5; (200348) Насос FZ 621/13; (200349) Насос FZ 621/13; (200350) Насос Lowara Z612/14-L6W; (200351) Насос 
RLP-03; (200352) Насос SV 1615 F 150 Т; (200353) Насос SV 6608 N 450Т; (200354) Насос SV1615F 150 н; (200357) Насос 
X65-50-125-К-СД (№ 480); (200358) Насос А1 3В 4/25 з ел.дв.5,5/1500 на рамі; (200359) Насос АДВ 16/20 ПАРОВИЙ; 
(200360) Насос АСВН - 80 Спирт; (200361) Насос АСВН 80; (200362) Насос АСВН 80; (200363) Насос АСВН-80 спирт; 
(200364) Насос БРАЖНИЙ; (200365) Насос вакумний 200-SZO-500; (200366) Насос ВК 5/32 з ЕД7,5х1500 на рамі;
 (200367) Насос ВК 5/32 К; (200368) Насос ВК-4 хімічний; (200369) Насос ВК4/24К с ел. дв. 7,5/1500,на раме; 
(200370) Насос ВКС 2/26к з ел.дв. 5,5/1500; (200371) Насос ВКС 4/28 К без ел. двигуна ы стан.; (200372) Насос ВНС; 
(200373) Насос ВНЦ 20/20; (200374) Насос ВНЦ 20/20 КОЛ.; (200375) Насос Д 320-50; (200376) Насос ЕУВ 8 - 25 140 
№ 1; (200377) Насос ЕЦВ 8-25-125; (200378) Насос ІНХ; (200379) Насос К-35А; (200382) Насос марки П6ППВ(б/з 
дв,б/з редукт); (200386) Насос охолодження води ВК-1; (200387) Насос П6ППВ; (200388) Насос П6ППВ; (200389) 
Насос П6-ППВ; (200390) Насос П6-ППВ; (200391) Насос П6-ППВ; (200392) Насос П6-ППВ без двиг. и пл.; (200393) 
Насос П6-ППВ без двигателя и плити; (200394) Насос Піонер; (200395) Насос СВН 80 А; (200396) Насос СВН-80;
(200398) Насос СМ 100-65; (200399) Насос СМ 80-50-200/4; (200400) Насос СН 80-200; (200401) Насос СН 80-50; 
(200402) Насос СНП-50/80; (200403) Насос СНЩ75000; (200404) Насос СПИРТОВИЙ АСВН -80; (200405) Насос УНСГ 
опалення; (200406) Насос Х 65-50-160 Е 55; (200407) Насос Х-65-50/160; (200408) Насос Х-65-50-125д; (200409) Насос 
х-65-50-160; (200410) Насос х-65-50-160; (200411) Насос Х-65-50-160 Д; (200412) Насос Х-65-50-160К-СД з ел. дв. 
7,5/3000 взг на рам; (200413) Насос х-80-65; (200414) Насос ХО 45/54 Е; (200419) Насос ЦНС/2-38/198 (без ел.двигуна); 

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адреса(и) 
об’єкта

Назва ба-
лан со ут-
римувача 
або збе рі-
гача, код 

за ЄДРПОУ

Назва 
органу 
при ва-
ти за ції

(200420) Насос ЦНСг - 38-176 без ел. двигуна; (200421) Насос ЦНСГ 38-198; (200422) Насос ЦНСК -60; (200423) 
Насос ЦНСк 60/297; (200424) Насос ЦНСк-3/120 з ел. дв.; (200425) Насос. агрегат КМ 65-50-160 К з ел. дв. 
4кВт/3000о; (200426) Насос. агрегат КМ50-32-125К з ел. дв. 1,5 кВт/3000; (200427) Насос ВВН 1-6 з ел. дв. 
15/1500 на рамі; (200428) Насосвертикальний, багатоступеневий ViloMVI819; (200429) Насос Д200-36 з ел. дв.;
(200430) Насосна станція в комплекті з ел двигуном; (200431) Насосна станція СНП 50/80; (200432) Насосний агрегат 
ВК5/32К 7,5 КВТ/1500; (200433) Насосний агрегат П6-ППВ з ел. дв. 15кВт/1500об; (200434) Насосний агрегат СМ 
80-50-200/4; (200435) Нсосний агрегат ВКС 5/32 К дв. 6,5х1500; (200436) Обладнання для обеззараження води; 
(200437) Опрокидувач балонів; (200439) Паровий котел ДЕ16/14; (200440) Паровий котел ДК ВР 10/13; (200441) 
Паровий насос Іс ДВ -16-20В; (200442) Пароструйний компресор; (200443) Перетворювач вимірюв; (200444) Пі-
дігрівач меляси; (200445) Підігрівач бражної колони; (200446) Піноуловлювач; (200448) Платформа д/транспорт.
дріжджів; (200450) Повітрерозділювач; (200452) Пральна машина; (200455) Резервуар Р 60; (200456) Резервуар Р 60;
(200457) Ректифікаційна колона; (200458) Ресівери блок; (200459) Ресівери блок; (200460) Ресівери блок; (200461) 
Ресівери блок; (200462) Ресівери блок; (200463) Ресівери блок; (200464) Ресівери блок; (200465) Розсиропник 
меляси (АЧК); (200466) Розсиропник меляси для дріжджогенераторів; (200467) Розчинна мішалка; (200468) Рота-
метр РП-25; (200469) Ротаметр РП-25; (200470) Ротаметр РП-25; (200471) Ручний прес для сепараторів; (200472) 
Салфетосушка; (200474) Сепаратор бражки; (200475) Сепаратор бражної колони; (200476) Сепаратор СДС 531 Т-01; 
(200477) Сепаратор СДС 531 Т-01; (200478) Сепаратор СДС 531 Т-01; (200479) Сепаратор СДС 531101; (200480) 
Сепаратор СДС 531к-01; (200481) Сепаратор СДС № 933; (200483) Сивушна колона; (200484) Система аварійного 
освітлення; (200485) Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій; (200487) Сігма 50; (200488) Скрубер; 
(200489) Скрубер; (200490) Солерозчинник; (200491) Спиртоловушка; (200492) Спиртоловушка; (200493) Спирто-
ловушка бражної колони; (200494) Спиртоловушка епюраційної колони; (200495) Спиртоловушка ректиф. колони; 
(200496) Спіральнийтеплообмін-ник F = 50 м2 модель-СТО50.500-1; (200497) Станок деревообробний; (200498) 
Станок для викруток; (200499) Станок заточний; (200500) Станок сверлільний; (200501) Станок сверлільний на-
стольний; (200503) Станок фрезерувальний; (200504) Станок фрезерувальний; (200505) Станція по очистці повітря; 
(200506) Стапельна батарея; (200507) Таль ручна; (200509) Тельфер; (200510) Тельфер для погрузки і розгрузки 
вуглекислотних б.; (200511) Теплообмінник; (200512) Теплообмінник; (200513) Теплообмінник; (200514) Тепло-
обмінник; (200515) Теплообмінник; (200516) Теплообмінник; (200517) Теплообмінник; (200518) Теплообмінник; 
(200519) Теплообмінник; (200520) Теплообмінник; (200521) Теплообмінник; (200522) Теплообмінник; (200523) 
Теплообмінник БРА 2 шт; (200524) Термоперетворювач Т-рh 13ТД-73 шк.0-50; (200525) Токарний станок; (200526) 
Токарний станок; (200527) Токарний станок; (200528) Трансформатор струму ТПЛ-10; (200529) Трансформатор 
СТШ-250 СГД (380 В); (200531) Установка водоспиртового розчину; (200532) Установка ОУ 1200; (200533) Уста-
новка УВЖС в т. ч. блок конденсатора та ін; (200534) Фільтр 1 БФМ тонкої очистки бражки; (200535) Фільтр 
водяний 1,5 М; (200536) Фільтр водяний 1,5 М; (200539) Фільтр прес; (200540) Фільтр прес; (200541) Фільтр 
тонкої очистки бражки 1 БФМ; (200544) Фільтра вуглекислотні; (200545) Фонар спирту; (200546) Холодильна ка-
мера; (200547) Холодильна установка; (200548) Холодильник спирту; (200549) Холодно-паротермальний агрегат;
(200550) Цистерна бензинова; (200551) Чан для варки олеїнової кислоти; (200552) Чан для варки хлорки; (200553) 
Чан для діамоній фосфата; (200554) Чан для діамонія фосфата; (200555) Чан для зберігання хлорки; (200557) Чан 
для карбоміду; (200558) Чан для магнезії; (200560) Чан для прийому спирту; (200561) Чан для розчину карбоміда; 
(200563) Чан із нержавіючої сталі для д/м V = 9,56 м3; (200564) Чанок з нерж, сталі для молочка спец, дріжджів; 
(200565) Чанок діамоній фосфат; (200566) Чанок карбомід; (200567) Чанок магнезія; (200568) Чанок на спеціалізо-
вані дріжджі; (200570) Шкаф сушильний СЄШ-3М; (200571) Штабелер ЕХPERT SDJ1000.1000 кг, до 1600 мм, 230 
кг; (200572) Щит котла № 1; (200573) Щит котла № 2; (200574) Щит котла № 3; (200575) Щільовий расходомір;
(200576) комутатор 3СОМ SWITCH Baseline 2824; (200577) Блок безпереб. живл. АРС Smart UPS1000USB; (200578) 
ПК АМD А6-3670/А75МА/4 G (гол. бух); (200579) Комп’ютер в апартному відділі; (200582) Сист.блок AMD Athlon llX2 
265/2 Gb/250 Gb/DVD; (200584) Насос DP Pumps DPN S 80-315/11-4; (200585) Насос DP Pumps DPN S 80-315/11-4; 
(200586) Сепаратор бражки; (200587) Кипятильник 6/141 ККт А 120-0,35-143 н/ж; (200588) Насос Lawara SHOS 
50-125/75/DII2G EExd IID T4 3х400В; (200589) Оприскувач шланговий 800/14 м; (200590) Радіотермінал інтелекту-
альний IMod (шлюз); (200599) Електропогрузчик М-40814; (200600) Ємкість мелясна для перевезення; (200601) 
Ємкість перевезення спирту 05-93; (200604) Причеп 1 ПС; (200605) Причеп 1 ПТС-9; (200606) Причеп двуосн. до 
тр. Т40. ПСЕФ-12,5; (200607) Причеп - ємкість МЖТ-10 047-57 ЕР; (200608) Причеп - ємкість МЖТ-10 047-56 ЕР; 
(200609) Причеп - ємкість МЖТ-10 047-55 ЕР; (200610) Причеп -ємкість МЖТ-10 047-53 ЕР; (200611) Причеп - 
ємкість МЖТ-10 047-54 ЕР; (200612) Причеп - ємкість МЖТ-10 047-58 ЕР; (200613) Причеп ОДАС 7687 ХЛ; (200614) 
Причеп ПСЕ-12,5; (200628) Автозаправочний Блок; (200629) Автозаправочний Блок; (200634) Вага; (200635) Вага;
(200847) ПК Рentium 4/1024/250/PVP-RW/256/ Samsung 19"; (200848) Багатофункціонал. пристр. Canon i-SENSUS; 
(200850) Блок б/п живлення; (200851) Серверний системний блок Pentium 4 Інтернет-сервер; (200852) Компютер; 
(200854) ПК Pentium Dual- Core/i945/80Gb/fdd/DVD; (200855) ПК Pentium Dual-Core/i945/80Gb/fdd/DVD; (200856) ПК 
Pentium Dual-Core/i945/80Gb/fdd/DVD; (200859) ПК сист. бл. Pent/DC2+моніт. TFT19+устр. бесп.; (200860) ПК сист. 
бл. Pent/DC2 + моніт. TFT19 + устр. бесп.; (200863) Монітор 22 "ASUS" VW 222U 2mc TFT; (200864) ПК Pentium IV 
2.8; (200865) ПК Sempron 2800+/512/80/FDD/CD-ROM/LC/ winXP 710N; (200866) ПК Sempron 2800+/512/80/FDD/
CD-ROM/LC/ winXP 730BF; (200867) ПК Semtron 3000+(512/80/DVD-ROM/winXP/Office2003); (200868) ПК Сore 2Duo 
T6850/win XPpro; (200869) ПК Celeron 2,6Ghz/512/80/Win XPpro/MS; (200870) Монітор Samsung SM 710; (200871) 
Принтер Cenon LBP-1120 10 ppm 60 dpi LPT/USB; (200872) Промисл. Комп’ютер КІМ-562-500; (200873) Серверний 
системний блок Рentium 3; (200874) Телефакс Panasonic КХ-130; (200878) Факс; (200879) ПК Pentium 4/512/250/
DWD-RW/128 Samsung; (200881) Сівалка СЗ- 3,6 А-04; (200882) Протруювач насіння; (200883) Розкидувач міндобрив;
 (200884) Сівалка УПС-8,02; (200885) Каток К-10; (200886) Зерноочисна машина СМ-4; (200887) Плуг Лемкен 7; 
(200905) ПК Аthlon ІІ Х4 630/2*512/200/ДВД-РВ/7300/WinXP; (200906) Серверний системний блок Pentium 4; (330093) 
Агрегат передпосівний АП-6; (330096) Борона дискова "Солоха"; (330205) Культиватор КПП-8; (330207) Культиватор 
КПСП-4; (330274) Оприскувач ЕКО-2000; (330285) Плуг обертовий ПО-5; (330307) Сівалка СЗ-54; (330309) Сівалка 
точного висіву СТВТ 12/8М 8-ми рядова; (500062) Дистилятор; (500264) Комп’ютер (монітор Philips 23.6, систем-
ний блок IT-Block); (500327) Комп’ютер (монітор 23.6, системний блок IT-Block G5400Work); (500837) Комуникація 
вузла витратоміра-лічильника ROTAMASS RCCT38 DIV801582; (500839) массовий витратомір RCCT38-DH1M04D4SL/
KF1/K4/MB3 P10180000000120; (500904) Масовий витратомір 8E3B50-AAILABAFAASAD2SHA1 P10180000000117; 
(500911) Вузол витратоміра-лічильника отриманого спирту на спиртобазі; (500912) Вузол витратоміра-лічильника 
реалізованого спирту на спиртобазі; (500913) Насос 3L S40-125; (500970) Вузол обліку переданого спирту з ви-
робництва на склад та реалізованого спирту зі складу "Універсал-С"; (501503) Агрегат грунтообробний АГ-2,7-20;
(501506) Конвеєр УКЛ-1; (501507) ПК Intel Core i3 3240/4 (апаратне.відділення); (501508) Стабілізатор; (090527) Ав-
томобіль грузовий МАЗ-64229 АВ5703ВІ; (200591) Трактор Т-170; (200592) Автомобіль Газель ГАЗ-33023 ВХ9430АХ; 
(200593) Автомобіль ГАЗ-САЗ -3507 ВХ9326АК; (200594) Автонавантажувач 40814 00338ТВХ; (200598) Автомобіль 
ГАЗ-3309 ВХ2310ВВ; (200602) Легковий автомобіль Москвіч Іж-271501 ВХ0265АР; (200603) Машина МВС-4 Електро-
погрузчик; (200615) Трактор МТЗ-80 25532ВХ; (200616) Трактор Т-150К 25530ВХ; (200617) Трактор Т-40 25533ВХ; 
(200618) Трактор ХТЗТ-170-21 25529ВХ; (200619) Трактор ЮМЗ ЕО-2624А 25531ВХ; (200198) Випромінювач бак-
териц. рециркулятор ОРБПе-5-30; (200243) Ендоскоп з блоком живлення; (200259) Ємність для миття посуду;
(200438) Охорона сигналізація адмінприміщення; (200626) 31-09 218 стіл-мийка одинарна СМЛ-01 1; (200627) Спек-
трофотометр Ulab 102UV; (200631) Апарат МІТ-Л; (200636) Вага автомобільна; (200638) Вага ВЛР-200; (200639) Вага 
електронна АД 300 F; (200640) Вага електронна ВЄСТ - 100 з акамулятором; (200642) Веси AXIS BTU210; (200643) Вико-
нуючий механізм МЕО-40-63/063; (200644) Витратомір-лічильник на насичену пару (стац. вар.); (200645) Витратомір-
лічильник на насичену пару (стац. вар.); (200650) Газоаналізатор; (200652) Головний розподільчий щит; (200658) Еко-
номайзер; (200662) Електронний модуль; (200665) Іономер 160 М; (200666) Іономер І-160 М /госповірка /; (200668) 
Катіонітові фільтр; (200671) Кондиціонер; (200672) Кондиціонер; (200673) Кондиціонер; (200674) Кондиціонер;
(200675) Кондиціонер COND Samsunq; (200676) Кондиціонер HAIER HSU-24H03/Z; (200677) Кондиціонер НАІER 
HSU-09H03/Z1; (200678) Кондиціонер COND Samsunq; (200679) Кондиціонер HAIER; (200680) Кондиціонер настінний 
Wild Wind; (200681) Контрольний снаряд ВКА-2; (200682) Контрольний снаряд ВКА-2; (200683) Коректор VPT (газа); 
(200684) Крісла; (200687) Лабораторна мебель "МОЛОКО"; (200689) Лічильник; (200690) Лічильник електроний ЄMS 
A+R+5A 100B 3 F; (200691) Лічильник електроний ЄMS A+R+5A100B 3F; (200693) М’який набір меблів; (200697) 
Мебель дерев’яна; (200699) Меблевий набір (столи з тумбами (7 шт) шкафи (6 шт)); (200700) Механічний фільтр; 
(200701) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15; (200702) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15; (200703) Мікро-
процесорний регулятор МТР 8-15; (200704) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15; (200705) Мікропроцесорний регу-
лятор МТР 8-15; (200706) Мікроскоп XS-2610 монокулярн.; (200707) Міні АТС "Panasonic ККТ"; (200709) Мірник № 10;
(200710) Мірник № 11; (200711) Мірник № 6; (200712) Мірник № 7; (200713) Мірник № 8; (200714) Мірник № 9; (200715) 
Мірник № 12; (200716) Мірник № 13; (200717) Мірник К7 6 А; (200718) Мірник сивушного масла; (200719) Мірник тех-
нічний № 1; (200720) Мірник технічний № 2; (200721) Мірник технічний № 3; (200722) Мірник технічний № 4; (200723) 
Набір меблевий; (200724) Набір меблевий (Шкафи 2 шт столи 2 шт стільці 4 шт); (200725) Набір меблів; (200726) 
Набір меблів; (200727) Набір меблів (шкаф, тумба, столи (3 шт)); (200728) Набір меблів (стіл 1 шт., стільці 4 шт); 
(200730) Набір меблів (юр. відділ); (200731) Набір меблів ліж. 2, мат. 2, стіл 1 шкаф 2 шірма 1; (200733) Набір шкафів;
(200735) Офісна лаболаторна мебель; (200736) Офісна мебель; (200737) Офісна мебель "ВЕГА"; (200738) Офісна 
мебель "ПРИНЦ"; (200740) Панель ввідна 1108; (200741) Панель ввідна 1108; (200742) Панель обліку електроенергії; 
(200743) Панель обліку електроенергії; (200744) Панель розподільча 1412; (200745) Панель розподільча 1412; (200746) 
Панель розподільча 1413; (200747) Панель секційна 2305; (200748) Панель торцова 1604; (200751) Перетворювач 
частоти FC302 0.55 кВт; (200753) Пневмогайковерт JАІ-0406 1/2 6 бар; (200754) Прибор "Чижовий"; (200755) Прилад 
КСД; (200756) Прилад пневмонічний ПВ 3,2; (200762) Прилад РОС 101; (200763) Прилад РП -160-32; (200764) Прилад 
РП-160; (200765) Прилад РП-160; (200766) Прилад РП-160; (200768) Пробовідбірник L=500 мм; (200770) Расходо-
метр (ротаметр ) H250/M10/DN15/(етилацетат); (200771) Расходометр (ротаметр) H250/M10/DN15/PN40/ (бітрекс);
(200772) Расходометр OPTIMASS MFM7300K-T40/DN40/24; (200773) Рефректометр; (200775) Сейф "Бурундук"; 
(200778) Сепаратор непроривної продувки; (200780) Спектофотометр ПЭ-5400ВИ; (200783) Стіл компютерний; 
(200784) Стіл лаболаторний; (200787) Стіл однотумбний; (200789) Стіл однотумбний; (200791) Стіл однотумбний; 
(200795) Стіл однотумбовий; (200799) Стілець "Менеджер"; (200801) Столи з приборами КНИ; (200802) Столи з при-
борами КНИ; (200803) Столи з приборами КНИ; (200804) Счетчик ЛЛТ-65Х; (200805) Счетчик ЛЛТИ80К; (200806) Счет-
чик ЛЛТИ80К; (200808) Теплообчислювач ВКТ-5; (200809) Термостат; (200810) Термостат сухоповітр. лабор. ТСвЛ-80; 
(200813) Трансформатор 630 КВА; (200814) Трансформатор 630 КВА; (200815) Трансформатор ТМ 630/10-04; (200816) 
Трансформатор ТМ 630/10-04; (200817) Трансформаторна підстанція ТМ 160/10; (200828) Холодильник "НОРД";
(200831) Шафа управління БРА; (200834) Щит з приладами 2-14; (200835) Щит НЦОВА 10; (200836) Щит НЦОВА 
У; (200837) Ящик управління; (500263) Стерилізатор сухоповітряний ГП-80; (500915) Ваги лабораторні аналітичні 
OHAUS, PA-214C; (500916) Дистилятор ДЕ-10; (501430) Мірник 75; (501498) Зварювальний апарат; (200907) Багато-
річні насадження; (200324) Металева площадка; (200325) Металева площадка для обслуговування; (200447) Піч хлі-
бопекарська; (200449) Площадка для обслуговування; (200888) Система ранього виявлення надзвичайних ситуацій та 
оповіщення людей; (200889) Будка; (200898) Кулер Х-20; (200899) Перехід на мелясне господарство; (501427) Пожеж-
на сигналізація; (501696) Коріолісовий масовий витратомір Promass Proline E300 Dn50; (501697) Вентилятор ВЦ-4-70;
(501698) Дефлегматор кип’ятильника; (501699) Димосос ДН 10/4; (501700) Насос Pedrollo 4 SR8/23-PD 4; (501701) 
Насос АВС 80; (501702) Насос АСВН 80А з ел. дв. 7,5 кВт/ 15000 об.хв В3В; (501703) Насос АСВН 80А з ел. дв. 7,5 
кВт/ 15000 об.хв В3В; (501704) Насосний агрегат СА65-40-125/ЗТ з ел двигуном 3/3000 об. хв; (501705) Насосний 
агрегат СА65-40-125/ЗТ з ел двигуном 3/3000 об. хв; (501706) Теплообмінник; (501707) Теплообмінник; (501708) 
Теплообмінник; (501709) Телеустановка; (501710) Сепаратор СДСС; (501711) Сортировочний чан; (501712) Резер-
вуар Р 60; (501713) Резервуар Р 60; (501714) Резервуар; (501715) Пилорама; (501717) Копач бурякового комбайна 

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адреса(и) об’єкта Назва ба лан со ут римувача 
або зберігача, код за ЄДРПОУ Назва органу приватизації

Погріб, загальною площею 113,8 кв. м Хмель-
ницька

Летичівський р-н, 
смт Летичів, вул. 
І.Франка, 33

ВАТ «Летичівський агрегатний за-
вод», код за ЄДРПОУ 901683

Регіональне відділення Фонду 
по Вінницькій та Хмельницькій 
областях

Будівля ремонтної майстерні літ. «Г-1» загальною площею 
751,2 кв. м

Хмель-
ницька

м. Старокостянтинів, 
вул. Івана Франка, 53

Регіональний офіс водних ресурсів 
у Хмельницькій області, код за ЄД-
РПОУ 05446893

Регіональне відділення Фонду 
по Вінницькій та Хмельницькій 
областях

Будівля гаражів (гараж літ. "Б-1"; гараж літ. "В-1") загаль-
ною площею 474,7 кв. м, бетонна площадка, цегельний 
навіс

Хмель-
ницька

м. Хмельницький, 
вул. Сіцінського Юхи-
ма, 26а

Регіональний офіс водних ресурсів 
у Хмельницькій області, код за ЄД-
РПОУ 05446893

Регіональне відділення Фонду 
по Вінницькій та Хмельницькій 
областях
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Назва об’єкта
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хо дження 

об’єкта
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або зберігача, код за ЄДРПОУ Назва органу приватизації

Хлів з гаражем загальною площею 40,6 кв. м та погріб Хмель-
ницька

Красилівський р-н, 
с. Кременчуки, вул. 
Центральна, 46-в

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

Регіональне відділення Фонду 
по Вінницькій та Хмельницькій 
областях

Нежитлова будівля, адмінбудинок загальною площею 
118,2 кв. м

Хмель-
ницька

Кам’янець-
Подільський р-н, смт 
Нова Ушиця, пров. 
Український, 6

Західний офіс Держаудитслужби, код 
за ЄДРПОУ 40479801

Регіональне відділення Фонду 
по Вінницькій та Хмельницькій 
областях

Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля 
позначена літерою «А-1» загальною площею 102 кв. м, 
гараж-сарай позначені літерою «Б» загальною площею 42 
кв. м, вбиральня позначена літерою «В» загальною пло-
щею 1,2 кв. м, огорожа позначена літерою «№»

Хмель-
ницька

Кам’янець-
Подільський р-н, м. 
Дунаївці, вул. Горько-
го, 12-А

Головне управління Держпродспо-
живслужби в Хмельницькій області, 
код за ЄДРПОУ 40358308

Регіональне відділення Фонду 
по Вінницькій та Хмельницькій 
областях

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок літ. 1 Б 
загальною площею 103,6 кв. м, погріб – В загальною пло-
щею 6,2 кв. м, сарай з гаражем – Г загальною площею 
29,4 кв. м, туалет – Д загальною площею 2 кв. м, огорожа

Хмель-
ницька

Хмельницький р-н, 
м. Деражня, вул. 
Туза, 3 

Головне управління Держпродспо-
живслужби в Хмельницькій області, 
код за ЄДРПОУ 40358308

Регіональне відділення Фонду 
по Вінницькій та Хмельницькій 
областях

Нежитлові будівлі загальною площею 207,3 кв. м у складі: 
будівля значиться за літерою А-1 з верандою - а, погре-
бом - а1, сходами - а2, сходами - а3; сарай - Б; гараж - 
Б1; вбиральня - В; огорожа - 1

Хмель-
ницька

Шепетівський р-н, 
м. Ізяслав, вул. Ост-
розька, 33 

Головне управління Держпродспо-
живслужби в Хмельницькій області, 
код за ЄДРПОУ 40358308 

Регіональне відділення Фонду 
по Вінницькій та Хмельницькій 
областях

Комплекс у складі: ветлікарня, А-1 загальною площею 80 
кв. м, сарай, Б загальною площею 46,7 кв. м, огорожа, 1

Хмель-
ницька

Хмельницький р-н, с. 
Гарнишівка, вул. Гру-
шевського, 53а

Волочиська районна державна лікар-
ня ветеринарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00711445

Регіональне відділення Фонду 
по Вінницькій та Хмельницькій 
областях

Комплекс загальною площею 334,9 кв. м у складі: будівля 
дільничної ветеринарної лікарні, 1, А-1 загальною площею 
172,8 кв. м; склад для матеріалів, 2, Б загальною площею 
161,3 кв. м; вбиральня, 3, В загальною площею 0,8 кв. м

Хмель-
ницька

Кам’янець-
Подільський р-н, 
с. Миньківці, вул. 
Свободи, 5

Дунаєвецька районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00711563

Регіональне відділення Фонду 
по Вінницькій та Хмельницькій 
областях

Нежитлова будівля літ. А-1 (разом з прибудовами літ. 
А1-1, А2-1) загальною площею 115,9 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

Дніпровський р-н, с. 
Степове, вул. Вес-
няна, 4а

ВАТ «Баглійське», код за ЄДРПОУ 
00488763

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля літ. А-1 (будівля заправного пункту) 
площею 13,0 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Черкасова, 85Д

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Гараж ДК (склад) літ. Б-1 загальною площею 98,2 кв. м Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Дніпро, просп. 
Калнишевського Пе-
тра, 27к

ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський 
трубопрокатний завод», код за ЄД-
РПОУ 05393116

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Гараж шлакоблочний А-1, загальною площею 48,3 кв. м Дні про-
пет ров-
сь ка

смт Царичанка, вул. 
14-ї Гвардійської 
Дивізії, 8а

Головне управління статистики у Дні-
пропетровській обл., код за ЄДРПОУ 
02359946

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Частина нежитлової будівлі літ. А площею 138,4 кв. м, 
ганок з навісом літ. а, замощення I

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Першотравенськ, 
вул. Ювілейна, 27

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», код 
за ЄДРПОУ 00178353

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Комплекс будівель та споруд у складі: будівля літ. А-1, 
будівля літ. Б-1, гараж літ. В-1, гараж літ. Г-1, гараж літ. 
Д-1, гараж літ. Е-1, навіс літ. Ж-1, ворота № 1, № 2, за-
бор № 3, № 4

Дні про-
пет ров-
сь ка

Царичанський р-н, 
смт Царичанка, вул. 
Театральна, 33 

Царичанський районний відділ 
Головного управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Дніпро-
петровській області, код за ЄДРПОУ 
08671403

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежиле приміщення Дні про-
пет ров-
сь ка

Царичанський р-н, 
смт Царичанка, вул. 
Центральна, 109, 
прим. 3

ДП «Центр державного земельного 
кадастру», код за ЄДРПОУ 21616582

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Адміністративна будівля, А-2 загальною площею 748,2 
кв. м 

Дні про-
пет ров-
сь ка

Криничанський р-н, 
смт Кринички, вул. 
Заводська, 1

Управління Державної казначейської 
служби України у Криничанському 
районі Дніпропетровської області, 
код за ЄДРПОУ 38052307

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Гараж, Б-1, загальною площею 63,7 кв. м Дні про-
пет ров-
сь ка

Криничанський р-н, 
смт Кринички, вул. 
Заводська, 1

Управління Державної казначейської 
служби України у Криничанському 
районі Дніпропетровської області, 
код за ЄДРПОУ 38052307

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Гараж загальною площею 32,5 кв. м Дні про-
пет ров-
сь ка

Царичанський р-н, 
смт Царичанка, вул. 
50-років Жовтня, 8А

Східний офіс Державної аудиторської 
служби України, код за ЄДРПОУ 
40477689

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління 
ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1486,6 кв. м, сходи літ. 
с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна 
промбази ЖКГ літ. С I-1, загальною площею 16,8 кв. м, 
приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇІ-1, СЇІІ-1, 
СЇІІІ-1, загальною площею літ. 531,9 кв. м, навіс літ. 
СЇІV-1, склад літ.СЖ-1, загальною площею 176,0 кв. м, 
ґанок літ. с ж, склад металу літ. СЗ-1, загальною площею 
79,7 кв. м, № III – мостіння, внутрішньодворові мережі – 
3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація 
зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зо-
внішні), транспортні засоби, господарський інвентар, 
меблі, офісне обладнання - 163 од.

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Дніпро, вул. Буді-
вельників, 34

АТ «Дніпровський машинобудівний 
завод», код за ЄДРПОУ 14313332

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 
1849,7 кв. м з огорожею та замощенням

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Бірюзова, 2А

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Будівля овочесховища літ. А-1, з прибудовами – літ. А’-1, 
А2-2, загальною площею 1083,4 кв. м, вентшахтою літ. 
а’-1, ґанком літ. а, навісами - літ. А’, Б, воротами – 
№ 1, № 2

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Дніпро, просп. 
Свободи, 187Б

ПрАТ «Дніпровський металургійний 
завод», код за ЄДРПОУ 05393056

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Будівля їдальні № 15 на 100 місць загальною площею 
556,6 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Широківське шосе, 
148а

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

9 одиниць автотранспортних засобів у складі: ЗІЛ-157 
д/н 87-94 ДНЗ (інв. № 110002); ЗІЛ-157 д/н 87-95 ДНЗ 
(інв. № 110003); ЗІЛ-157 д/н 87-96 ДНЗ (інв. № 110004); 
ЛАЗ-52523 д/н 29-84ЯАА (інв. № 208004), перереєстро-
ваний на № АЕ9511АА; ЛІАЗ-5256 д/н 66-26 ДНУ (інв. 
№ 210086), перереєстрований на № АЕ9522АА; ЛАЗ-
52523 д/н 31-07ЯАА (інв. № 408005), перереєстрований 
на № АЕ9521АА; ЛІАЗ -677 д/н 54-04 ДНУ (інв. № 410075), 
перереєстрований на № АЕ9517АА; ЛІАЗ-5256 д/н 49-77 
ДНУ (інв. № 510081), перереєстрований на № АЕ9520АА; 
ЛІАЗ-5256 № 17308АА (інв. № 510084), перереєстрований 
на № АЕ9516АА 

 Дні про-
пет ров-
сь ка

 м. Дніпро вул. Бере-
гова, 210

 ТДВ «Дніпропетровське АТП 11228», 
код за ЄДРПОУ 03113615

 Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля літ. Ж-1, прибудова літ. Ж1-1 загаль-
ною площею 239,4 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Дніпро, вул. Кіль-
ченська, 2

ПрАТ «Дні про пет ров сь ка ПМК 
№ 246», код за ЄДРПОУ 01354527

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Будівля їдальні № 1 літ. А-2 загальною площею 807,6 кв. 
м, господарська будівля літ. Б-1 загальною площею 30,2 
кв. м, споруди № 1-2, І

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, 
вул. Широківське 
шосе, 52

АТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Будівля їдальні № 18 літ. А-1 (надбудова літ. над А-1, 
прибудови літ. а-1, а1-1) загальною площею 667,5 кв. м, 
будівля складу літ. Б (підвал літ. під Б)

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Переяславська, 1Б

АТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: резервуар для води з 
фільтром № 1; контрольно-розподільчий пункт РПЗО 10 
кВт; резервуар для води з фільтром № 2, водопровідна 
насосна станція

Дні про-
пет ров-
сь ка

Петріківський район, 
с. Єлизаветівка, вул. 
Індустріальна, 5

ТОВ «Хлібзавод № 3», код за ЄД-
РПОУ 34984708

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлові приміщення Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Дніпро, пр. Сергія 
Нігояна (пр. Каліні-
на), 67

ПрАТ «Дніпровський металургійний 
завод», код за ЄДРПОУ 05393056

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (добудова будівлі насосної станції 
ТСЦ), інв. № 01000228

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Двінська, 39, при-
міщення 1

ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (добудова будівлі складу ТВГС), інв. 
№ 01000236

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Двінська, 39, при-
міщення 2

ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (будівля холодильної камери контей-
нерного типу), інв. № 01003261

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Двінська, 111

ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (будівля для зберігання техніки і інвен-
таря підсобного господарства), інв. № 01003262

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Двінська, 111

ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (будівля управління БМУ), інв. 
№ 01002836

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (бокси по ремонту автомобілів), інв. 
№ 01002837

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (склад зі службовими приміщеннями 
при деревообробному цеху), інв. № 01002838

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (столярний цех), інв. № 01002839 Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (контрольний пункт (будівля відділу 
МТЗ БМУ)), інв. № 01002840

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (будівля АБК), інв. № 01002841 Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адреса(и) об’єкта Назва ба лан со ут римувача 
або зберігача, код за ЄДРПОУ Назва органу приватизації

Нежитлова будівля (приміщення для зберігання кисневих 
балонів), інв. № 01002611

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Лавочкіна, 32а

ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Гараж для стоянки машин інв. № 01002609 Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Лавочкіна, 32б

ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190977

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля літ. А загальною площею 1086,0 кв. м; 
замощення І, огорожа № 1-2

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Жовті Води, вул. 
Хмельницького, 13

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

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Гараж (інв. № 42658) загальною площею 1542,0 кв. м Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Павлоград, вул. 
Корольова Сер-
гія, 10б

ДП «Виробниче об’єднання Пів-
денний машинобудівний завод імені 
О. М. Макарова» Павлоградський 
механічний завод, код за ЄДРПОУ 
14310170

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Червоний куток (інв. № 31559) загальною площею 32,4 
кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Павлоград, вул. 
Корольова Сер-
гія, 10б

ДП «Виробниче об’єднання Пів-
денний машинобудівний завод імені 
О. М. Макарова», Павлоградський 
механічний завод, код за ЄДРПОУ 
14310170

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Механічна майстерня (інв. № 42655) загальною площею 
44,0 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Павлоград, вул. 
Корольова Сер-
гія, 10б

ДП «Виробниче об’єднання Пів-
денний машинобудівний завод імені 
О.М. Макарова» Павлоградський 
механічний завод, код за ЄДРПОУ 
14310170

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Будівля станції дегазації одягу (інв. № 10310037Г) Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Дніпро, вул. Сто-
лєтова, 21

АТ «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський 
трубопрокатний завод», код за ЄД-
РПОУ 05393116

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Об’єкти нерухомого майна в нежитловій будівлі літ. Г-2, а 
саме: вбудоване приміщення гаража № 3 площею 39,0 кв. 
м; вбудоване приміщення гаража № 5 площею 40, 8 кв. 
м; нежитлові приміщення (2 поверх) загальною площею 
208,5 кв. м; огорожа

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Дніпро, вул. Во-
скресенська, 15 А

ДП «Укркольорпром», код за ЄДРПОУ 
20242691

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Об’єкти нерухомого майна, а саме: літ. А-2, а-1 – адмі-
ністративна будівля, загальною площею 178, 3 кв. м; літ. 
Б-2 – частина адміністративної будівлі: приміщення пер-
шого поверху, позиції 19-23, загальною площею 11,0 кв. 
м, приміщення другого поверху, позиції 1-4, загальною 
площею 86,0 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Дніпро, вул. Ста-
рокозацька, 34А

ДП «Укркольорпром», код за ЄДРПОУ 
20242691

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Будівля поліклініки літ. А-2 площею 1195 кв. м (у т. ч. 
прибудови літ. А’-1, літ. А"-1, тамбур літ. а-1, огорожа 
№ 1-2, сходи № 3, підпірна стіна № 4, мостіння літ. І-ІІІ), 
разом з групою інвентарних об’єктів у кількості 9 одиниць, 
а саме: 4 кондиціонери БК-1500 (інв. №№ 30839-20842), 
3 люстри (інв. №№ 11813-11815), автомат газводи (інв. 
№ 22448), годинник «Електроніка-706» (інв. № 55070)

 Дні про-
пет ров-
сь ка

 м. Дніпро, вул. Кок-
сохімічна, 3

 ПАТ «Дніпропетровський трубний 
завод», код за ЄДРПОУ 05393122

 Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлові будівлі (літ. Б-2 – 702,1 кв. м разом з при-
будовами літ. Б’-2, б-1, б’-1 та ганками літ. б, б’; літ. 
В-1 – 76,2 кв. м) 

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Дніпро, вул. Кок-
сохімічна, 3

ПАТ «Дніпропетровський трубний за-
вод», код за ЄДРПОУ 05393122

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Будівля контрольно-пропускного пункту літ. А-1 загальною 
площею 32,1 кв. м та навіс літ. А1

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Черкасова, 85 Ж

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (будівля АБК асфальтного заводу) літ. 
А-3 загальною площею 725,2 кв. м (разом з підвалом 
літ. під А-3, надбудовою літ. над А-3, сходами літ. а, а1, 
балконом літ. а2)

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Черкасова, 84 Г

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (будівля заправного пункту) літ. А-1 
загальною площею 31,6 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Черкасова, 85 Г

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (склад) літ. А-1 загальною площею 
131,5 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Черкасова, 85 З

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Будівля гаражів літ. А-1 загальною площею 52,4 кв. м Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Черкасова, 106 Г

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (будівля майстерень енергослужби) 
літ. А-1 загальною площею 181,7 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Черкасова, 106 Д

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Будівля боксів гаражів літ. А-1 загальною площею 101,8 
кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Черкасова, 107 Г

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (будівля побутових приміщень ван-
тажників) літ. А-1 загальною площею 121,8 кв. м та 
ґанок літ. а

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Черкасова, 107 Ж

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (комора ГСМ) літ. А-1 загальною 
площею 12 кв. м 

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Черкасова, 107 І

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (будівля вартового поста) літ. А-1 за-
гальною площею 96,3 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Черкасова, 107 К

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (гараж) літ. А-1 загальною площею 
658,5 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Черкасова, 107 М

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

1/5 частина адміністративної будівлі з господарськими 
будівлями

Дні про-
пет ров-
сь ка

смт Покровське, вул. 
Центральна, 13

Головне управління статистики у 
Дніпропетровській області, код за 
ЄДРПОУ 02359946

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (пост № 5 на території вугільного скла-
ду) літ. А-1 загальною площею 6,0 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Черкасова, 107-з

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях 

Нежитлова будівля (бокс для стоянки автомобілів ВПЧ) 
літ. А-1 загальною площею 25,6 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

 м. Кривий Ріг, вул. 
Черкасова, 111Г

ПрАТ «Північний ГЗК», код за ЄД-
РПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях 

Комплекс будівель площею 351,8 кв. м у складі: гараж 
літ. Б площею 30,1 кв. м; гараж літ. В площею 36,3 кв. м; 
гараж літ. Е площею 20,1 кв. м; гараж літ. Г площею 32,1 
кв. м; гараж літ. Д площею 7,8 кв. м; бокс № 1 літ. К, З, 
І, Ж, Н, О площею 116,8 кв. м; П-бокс № 2 площею 105,8 
кв. м; убиральня літ. М площею 2,8 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

 м. Павлоград, вул. 
Шевченка, 122

Управління Державної казначейської 
служби України у м. Павлограді 
Дніпропетровської області, код за 
ЄДРПОУ 37936856

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях 

Виробнича будівля цеху гідромехобладнання загальною 
площею 797,5 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

 Новомосковський 
р-н, м. Перещепине, 
вул. Степова, 12Б

Управління каналу Дніпро-Донбас 
(УКДД), код за ЄДРПОУ 05387179

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях 

Гараж з оглядовою ямою загальною площею 95,8 кв. м Дні про-
пет ров-
сь ка

Васильківський р-н, 
смт Васильківка, 
вул. Першотравнева, 
199-К

Управління Державної казначейської 
служби України у Васильківському 
районі Дніпропетровської області, 
код за ЄДРПОУ 37870848

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях 

Частина адміністративної будівлі площею 272,4 кв. м Дні про-
пет ров-
сь ка

Дніпровський р-н, 
смт Слобожанське, 
вул. Сухомлинського 
Василя, 42

Регіональний офіс водних ресурсів 
у Дніпропетровській області, код за 
ЄДРПОУ 01038699

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Автостоянка та будівля майстерні у складі: будівля май-
стерні літ. А-1, загальною площею 50,2 кв. м; будівля сто-
рожки (тимч.) літ. Б-1; навіс літ. В, Г, Д, Е; ворота - № 1, 
3; огорожа - № 2; мостіння - І

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Дніпро, вул. Мали-
новського марша-
ла, 64Д

ТОВ «ЗЕКОМ», код за ЄДРПОУ 
43079367

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Адмінбудинок загальною площею 73,3 кв. м, гараж за-
гальною площею 16,7 кв. м, ворота металеві

Дні про-
пет ров-
сь ка

П’ятихатський р-н, 
м. П’ятихатки, вул. 
Шкільна, 98

ДП «Державний центр сертифікації 
і експертизи сільськогосподарської 
продукції», код за ЄДРПОУ 39394238

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Адмінбудинок, туалет Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Павлоград, вул. 
Лізи Чайкіної, 13

ДП «Державний центр сертифікації 
і експертизи сільськогосподарської 
продукції», код за ЄДРПОУ 39394238

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Гараж загальною площею 57,9 кв. м Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Соборності, 77А, 
гараж 5

Східний офіс Держаудитслужби, код 
за ЄДРПОУ 40477689

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежитлове приміщення, загальною площею 67,8 кв. м з 
майном (плита газова інв. № 111310585)

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Тернівка, бульв. 
Артема, 2/1

Східний офіс Держаудитслужби, код 
за ЄДРПОУ 40477689

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежиле приміщення загальною площею 72,1 кв. м з май-
ном (котел опалювальний Ferroli (газ) інв. № 101401348, 
сигналізатор газу інв. № 111310317, електромаг-
нітний клапан інв. № 111310318, лічільник Рл-4 інв. 
№ 111311230)

Дні про-
пет ров-
сь ка

Апостолівський р-н, 
м. Апостолове, вул. 
Покровська, 4, при-
міщення 9

Східний офіс Держаудитслужби, код 
за ЄДРПОУ 40477689

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс будівель та споруд загальною площею 191 кв. м Дні про-
пет ров-
сь ка

Криничанський р-н, 
смт Кринички, вул. 
Будівельників, 1-А

Державне підприємство «Державний 
центр сертифікації і експертизи сіль-
ськогосподарської продукції», код за 
ЄДРПОУ 39394238

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Будівлі та споруди Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Новомосковськ, 
вул. Привокзаль-
на, 123

Державне підприємство «Державний 
центр сертифікації і експертизи сіль-
ськогосподарської продукції», код за 
ЄДРПОУ 39394238

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Будівля загальною площею 238 кв. м, гараж 2-х боксовий, 
ворота металеві, паркан металевий

Дні про-
пет ров-
сь ка

Петропавлівський 
р-н, смт Петропав-
лівка, вул. Соняч-
на, 43а

ДП «Державний центр сертифікації 
і експертизи сільськогосподарської 
продукції», код за ЄДРПОУ 39394238

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях
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Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адреса(и) об’єкта Назва ба лан со ут римувача 
або зберігача, код за ЄДРПОУ Назва органу приватизації

Будівлі та споруди Дні про-
пет ров-
сь ка

Софіївський р-н, смт 
Софіївка, вул. Боль-
нична, 58

ДП «Державний центр сертифікації 
і експертизи сільськогосподарської 
продукції», код за ЄДРПОУ 39394238

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Комплекс будівель і споруд у складі: адміністративна 
будівля; будівля гаража; будівля-туалет; трансформатор-
на станція; огорожа кована (28 секцій); плити бетонні (13 
шт.); ворота ковані; хвіртка кована (2 од.)

Дні про-
пет ров-
сь ка

Магдалинівський р-н, 
смт Магдалинівка, 
вул. Комарова, 39Б

Головне управління Пенсійного фон-
ду України в Дніпропетровській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 21910427

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежитлова будівля літ. Ю (чотири бокси з пристроєм) у 
складі: ганок, літ. ю, прибудови, літ. Ю1, Ю2, Ю3

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Дніпро, вул. Ру-
денка Миколи, 53

ТОВ «Дніпропетровський за-
вод «Продмаш», код за ЄДРПОУ 
14308919

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (будівля-блок), літ. А-1 загальною 
площею 913,5 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Покров, вул. За-
водська, 4

АТ «Покровський гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190928

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежитлова будівля (склад реагентів), літ. Б-1 загальною 
площею 105,2 кв. м

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Покров, вул. За-
водська, 4

АТ «Покровський гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 00190928

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Вибракувані автотранспортні засоби у складі: автомобіль 
KAMA3-5320 (рік випуску 1986), автомобіль KAMA3-5320 
(рік випуску 1987), автомобіль КАМАЗ-5410 (рік випуску 
1990), причіп ГКБ-8350 (рік випуску 1989), причіп ГКБ-
8350 (рік випуску 1989), напівпричіп ОДАЗ (рік випуску 
1989)

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Дніпро, вул. Бу-
дьонного, 4а 

ТОВ «ЗАТ «АВТОМИР» (зберігач), код 
за ЄДРПОУ 30431632 

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Гаражний комплекс Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Гірничозаводська, 
12а

Державне підприємство «Державний 
інститут по проектуванню підпри-
ємств гірничорудної промисловості 
«КРИВБАСПРОЕКТ», код за ЄДРПОУ 
04689369

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Будівля дільничої ветеринарної лікарні, загальною площею 
125,1 кв. м зі зливною ямою № 2

Дні про-
пет ров-
сь ка

Дніпровський р-н, 
с. Бабайківка, вул. 
Дружби, 2

Царичанська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 25789247

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс у складі: будівля пожежної частини літ. А-1-2; 
сарай літ. Б; сарай-гараж літ. В; сарай літ. Г; замощення 
І; паркан І

Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Гетьманська, 41а

3 Державний пожежно-рятувальний 
загін Головного управління ДСНС 
України у Дніпропетровській області, 
код за ЄДРПОУ 38255196

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс гаражів Дні про-
пет ров-
сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Чкалова, 44 а, б 

Криворізька районна державна адмі-
ністрація Дніпропетровської області 
(Криворізька райдержадміністрація), 
код за ЄДРПОУ 04052270

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Окреме майно у складі: позамайдані мережі дощової 
каналізації (інв. № 30096), позамайдані мережі побутової 
каналізації (інв. № 30095), контрольно-розподільчий пункт 
(інв. № 40016)

 Дні про-
пет ров-
сь ка

 Дніпровський р-н, 
с. Єлизаветівка, вул. 
Індустріальна, 5

 ТОВ «Хлібзавод № 3», код за ЄД-
РПОУ 34984708

 Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс будівель і споруд Дні про-
пет ров-
сь ка

Криворізький р-н, 
смт Широке, пров. 
Поштовий, 2

Головне управління Держпродспо-
живслужби в Дніпропетровській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40359593

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлова будівля, літ. А у складі: адміністративна будів-
ля літ. А загальною площею 316,9 кв. м, вбиральня, літ. У 
загальною площею 1,0 кв. м

Запо-
різька

Кам’янсько-
Дніпровський р-н, 
м. Кам’янка-
Дніпровська, вул. 
Набережна, 68

Головне управління статистики у 
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 
02360576

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

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

Запо-
різька

Запорізький р-н, 
смт. Кушугум, вул. 
Історична (вул. Ком-
сомольська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код за ЄДРПОУ 
21560766

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

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

Запорізький р-н, 
смт. Кушугум, вул. 
Історична (вул. Ком-
сомольська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код за ЄДРПОУ 
21560766

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

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

Запорізький р-н, 
смт. Кушугум, вул. 
Історична (вул. Ком-
сомольська), 11

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код за ЄДРПОУ 
21560766

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Свинарник на 300 місць, літ. Д, Ж, загальною площею 
612,2 кв. м; відстійники первинні: № 2 площею 22,9 
кв. м; № 3 площею 22,9 кв. м; жолоб № 5 площею 93,2 
м. п.; паркан № 4 площею 76,8 кв. м; станція насосної 
артсвердловини площею 22,4 кв. м; дробарка «Волгарь», 
інв. № 457012; дробарка «Волгарь», інв. № 457014; шафа 
платтєва з антресоллю, інв. № 700390; шафа платтєва з 
антресоллю, інв. № 700391; пересувна підстанція ПКТП, 
інв. № 400632; трактор МТЗ-572, інв. № 400672; транс-
форматор МТЗ-80, інв. № 400698

 Запо-
різька

 Пологівський р-н, 
м. Пологи, вул. 
Кар’єрна, 28

 ТОВ «Гірничодобувна компанія «МІ-
НЕРАЛ», код за ЄДРПОУ 00191253

 Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Котельня з підвалом та тамбуром, літ. К, к, К11, К12, 
площею 608,9 кв. м; слюсарна майстерня, літ К6, площею 
74,5 кв. м; зварювальний цех, літ. К7, площею 36,9 кв. м; 
склад, літ. К8, площею 20,0 кв. м; гараж літ. К9, площею 
55,3 кв. м; димова труба, літ. К15; майданчик котельної І

Запо-
різька

Пологівський р-н, 
м. Пологи, вул. 
Кар’єрна, 28

ТОВ «Гірничодобувна компанія «МІ-
НЕРАЛ», код за ЄДРПОУ 00191253

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Нежитлове приміщення № 7 основної частини літ. А IV НЖ 
загальною площею 1 712,3 кв. м

Запо-
різька

м. Бердянськ, вул. 
Туристична (вул. Єго-
рова), 2а

ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ», код за 
ЄДРПОУ 14311459

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

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

м. Запоріжжя, пр. 
Соборний (пр. Ле-
ніна), 38

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕПРО-
КАТНИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 
00191247

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

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

м. Запоріжжя, пр. 
Соборний (пр. Ле-
ніна), 38

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕПРО-
КАТНИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 
00191247

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

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

м. Оріхів, вул. Шев-
ченка, 15

Головне управління статистики у 
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 
02360576

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Комплекс будівель, у складі: контора з прибудовами літ. 
Б, загальною площею 169,4 кв. м; гараж літ. Г; сарай літ. 
С; вбиральня літ. У

Запо-
різька

Чернігівський р-н, 
смт Чернігівка, вул. 
Соборна, 369

Головне управління статистики в 
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 
02360576

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Склад зберігання спецмашин, літ. Ф інв. № 1-0021 пло-
щею 868,6 кв. м; запасні частини до автомобілів в кількос-
ті – 236 одиниць у складі: кришка розпод. 8 шт., авто 
лампа – 70шт., автолампа фари – 100 шт., датчик виміру 
тиску 1шт., підшипник – 3 шт., прокладка гол. блоку – 20 
шт., ремінь вентилятора – 30 шт., сальник сошки керма 
– 4 шт.; інше майно в кількості – 1168 одиниць, у складі: 
касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт., ложки 
алюмінієві – 73 шт., пила – 7 шт., прибор ДК4 – 10 шт., 
протигаз – 20 шт., резпиратор – 552 шт., СМУ – 41 шт., 
електромегафон – 1 шт., касета – 40 шт., аптечка – 21 
шт., цебро брезентове – 47 шт., цебро гумове – 65 шт., 
каністра – 22 шт., каністра мала – 54 шт., касета для 
каністр – 30 шт., лопата –17 шт., вогнегасник – 44 шт., 
ланцюг ковзання – 4 шт.

 Запо-
різька

 м. Запоріжжя, вул. 
Карпенка-Карого, 60

 ВАТ «Автотранспортне підприємство 
№ 12355», код за ЄДРПОУ 03116849

 Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, площею 164,4 кв. м Запо-
різька

Вільнянський р-н, с. 
Петро-Свистунове, 
вул. Зачиняєва, 25

ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за 
ЄДРПОУ 00849103

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 кв. м Запо-
різька

Вільнянський р-н, с. 
Дніпровка, вул. Па-
торжинського, 76

ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за 
ЄДРПОУ 00849103

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій 
та Кіровоградській областях

Назва об’єкта
Область 

місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адреса(и) 
об’єкта

Назва ба-
лан со ут-
риму ва ча 

або збе рі га-
ча, код за  
ЄДРПОУ

Назва 
органу 
при ва-
ти за-

ції
Майно цеху напільного обладнання, у складі: господарські будівлі: (вентиляційна, склад, підсобне приміщення, 
камери окраски, КИПіА, світловий ліхтар) прибудова; побутове приміщення; вихід на кришу; їдальня літ. А (а1, 
а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8), Б, В, В1, Г; будівля Депо (котельна господарсько-побутові приміщення) Ю, Ю1, Ю2, 
загальна площа 709,1 кв. м; колишня насосна противопожежного водопостачання, ІІ, загальна площа 69,6 кв. м; 
компресорна станція, И, загальна площа 184,04 кв. м; насосна станція дощової каналізації, К, загальна площа 
130,53 кв. м; насосна станція виробничо-побутової каналізації, Д, загальна площа 64,2 кв. м; блок очистки, ІІІ, 
загальна площа 281,86 кв. м; склад мазута, У,У’, загальна площа 121,91 кв. м; естакада, Ф (18м/п) зі зливною 
ямою, Ф1 (1,64 кв. м); склад присадок, Т, загальна площа 24,38 кв. м; котельня, станція перекачки конденсату, 
димова труба, Н, О, П, загальна площа 1040,88 кв. м; склад солі з ямою та відстійником, С, С1, загальна площа 
28,45 кв. м; будівля перекачування гарячої води, естакада, Р, Р1, загальна площа 37,23 кв. м; колишні пожежне 
депо, учбово-тренувальна башта, Ж, З, загальна площа 269,38 кв. м; будівля піскосушилки, Я, загальна площа 
40,38 кв. м; колишнє пожежне депо, Е, загальна площа 156,88 кв. м; будівля паливного складу, Х, загальна пло-
ща 66,35 кв. м; дорога а/бет. та площадки VІ, дорога з/бет. плит. VII, загальна площа 12109 кв. м; градирня, Л, 
загальна площа 5,72 кв. м; оглядова яма, І, 30 пог. м; фільтр-колона літ. ІV; фільтр-колона літ. ІV; накопичувальні 
відстійники літ. IV, загальна площа 38,52 кв. м; пристрій очистки промислових стічних вод літ. IV; резервуари, 
И1, И2, И3, загальна площа 9,44 кв. м; паркан літ. V, 1125 пог. м; кабельна лінія 10кВт 0,38/0,22; водопровідні 
мережі; трубопровід літ. ІХ, 1627 пог. м; міжцехові теплові мережі; наружні мережі водопроводу повторного 
використання на проммайданчику; трансформаторна підстанція, М, загальна площа 63,22 кв. м; підстанція 
трансформаторна комплексна (у складі літ. А); ж/дорога літ. VIII, 1060 пог. м; повітряно-кабельна ЛЕП 10 кВТ; 
вбиральня на 4 очка, Ч, загальна площа 6,3 кв. м; склад, Ш, загальна площа 104,67 кв. м; будівля електроцеху, 
Щ, загальна площа 17,38 кв. м; флотатор багатокамерний літ. IV - 2 шт.; колектор дощової каналізації; шафа 
управління ШУ-1502-03132; шафа управління ШУ-1502-03; теплообмінник; щит відкритий - 3 шт.; камера елек-
трична – 11 шт.; шафа силова – 3 шт.; трансформатор ТМЗ-1000 - 2 шт.; шафа КТП-1000; шафа розподільча 
КН-20 - 2 шт.; шафа станційного управління; щит управління; колона діаризаційна; шафа силова 7/270; шафа 
силова 5329; шафа управління ШНВ; шафа рівней; економайзер; водонагрівач - 4 шт.; котел ДКВР - 2 шт.; гід-
розатвори - 2 шт.; бак деаератор – 2 шт.; 

Запорізька смт Веселе, 
вул. Робо-
ча, 6

Відсутній Регіо-
нальне 
відді-
лення 
Фон-
ду по 
Дніпро-
петров-
ський, 
Запо-
різькій 
та Кіро-
воград-
ській об-
ластях
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ції
економайзер блочний; діаризаційна установка; шафа управління ШУ-5106 - 2 шт.; кран-балка - 4 шт.; кран коз-
ловий ККС-10; бак акамуляторний - 4 шт.; бак конденсатний – 2 шт.; станція управління мазутонасосною; транс-
форматор ТМ-3; шафа розподільча; трансформатор ТМН; чарунки КНР-10 – 9 шт.; пристрій конденсаторний – 3 
шт.; грати РД-200 (на очисні споруди); катрезборнова труба з механічним приводом

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча  
або збе рі га ча, код за ЄДРПОУ Назва органу при ва ти за ції

Майно колишнього акціонерного банку Україна 
у складі: основна будівля літ. А,А’ загальною 
площею 233,6 кв. м, гараж літ. Б, вимощення 
І, паркан № 1, 2, 3, 4, 5, ворота № 4, колодязь 
літ. Ф, вбиральня літ. Г

Запо-
різька

Бердянський р-н, с. Оси-
пенко, вул. Маріупольське 
шосе, 25

Бердянська районна державна 
адміністрація, код за ЄДРПОУ 
02140840

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежитлова будівля у складі: адміністративна 
будівля літера «Б-З» загальною площею 3028,9 
кв. м, гараж літера «В-1» площею 149,5 кв. м

Запо-
різька

м. Токмак, вул. Дружби, 230 Головне управління статистики у 
Запорізькій області, код за ЄД-
РПОУ 02360576 

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Будівля статистики, А загальною площею 355 
кв. м; будівля гаражу, В загальною площею 
23,2 кв. м; будівля сараю, Г загальною площею 
6,1 кв. м; вбиральня, Б; ворота № 1, 3, 4; пар-
кан № 2; замощення І; замощення ІІ

Запо-
різька

Вільнянський р-н, м. Віль-
нянськ, пров. Торговий, 2

Головне управління статистики у 
Запорізькій області, код за ЄД-
РПОУ 02360576 

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Будівля, корпусу водогрязелікарні інв. 
№100405, загальною площею 893,9 кв. м

Запо-
різька

м. Запоріжжя, вул. Теплич-
на, 18

ТОВ «Запорізький титано-
магнієвий комбінат», код ЄДРПОУ 
38983006

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Будівля підвалу загальною площею 209,7 кв. м Кірово-
градська

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

ТДВ «Маловисківське хлібоприй-
мальне підприємство», код за 
ЄДРПОУ 00954774

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежитлове підвальне приміщення загальною 
площею 25,5 кв. м

Кірово-
градська

Новомиргородський р-н, м. 
Новомиргород, вул. Шев-
ченка, 2/3

ПрАТ «Новомиргородське авто-
транспортне підприємство 13545», 
код за ЄДРПОУ 03117398

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Підвальне приміщення загальною площею 
164,2 кв. м

Кірово-
градська

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

ПАТ «Помічнянський елеватор», 
код за ЄДРПОУ 00951899

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежитлове приміщення загальною площею 
260,8 кв. м

Кірово-
градська

м. Олександрія, вул. Буль-
варна (вул. Свердлова), 43

ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКСПРЕСС», код 
за ЄДРПОУ 37583626

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежитлове приміщення загальною площею 
192,9 кв. м

Кірово-
градська

Кропивницький (м. Кірово-
град), вул. Лавандова (вул. 
Тореза), 27-а

ТДВ «Кіровоградське автотран-
спортне підприємство 13554», код 
за ЄДРПОУ 05465761

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежитлова будівля загальною площею 227,3 
кв. м

Кірово-
градська

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

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІМ. 
РАЄВСЬКОГО, код за ЄДРПОУ 
23100218

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс Кірово-
градська

м. Кропивницький, проїзд 
Аджамський, 3

Регіональний офіс водних ресурсів 
у Кіровоградській області, код за 
ЄДРПОУ 01038861

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Адміністративна будівля загальною площею 
201,5 кв. м

Кірово-
градська

Добровеличівський р-н, смт 
Добровеличківка, вул. Шев-
ченка, 124

Головне управління статистики у 
Кіровоградській області, код за 
ЄДРПОУ 02360926

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс будівель загальною площею 198,9 
кв. м у складі: адмінбудинок, А; гараж-сарай, Б; 
ізолятор, В; погріб, Д; вбиральня, Г; колодязь, 
К; огорожа, № 1; ворота, № 2 

Кірово-
градська

Долинський р-н, м. Долин-
ська, вул. 8 березня, 131

Долинська районна державна лі-
карня ветеринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00700002

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс будівель загальною площею 129,2 
кв. м у складі: адмінбудинок, А; прибудова, а; 
гараж-сарай, Б; прибудова, б; сарай, В; вби-
ральня, Г; колодязь, К; огорожа № 1

Кірово-
градська

Долинський р-н, с. Варварів-
ка, вул. Садова, 7

Долинська районна державна лі-
карня ветеринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00700002

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс будівель Кірово-
градська

смт Вільшанка, вул. Миру, 62 Головне управління Пенсійного 
фонду України в Кіровоградській 
області, код за ЄДРПОУ 20632802

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежитлове приміщення, вбудоване в житловий 
будинок, загальною площею 76,7 кв. м

Кірово-
градська

м. Новомиргород, вул. Лесі 
Українки, 36/4

Головне управління Пенсійного 
фонду України в Кіровоградській 
області, код за ЄДРПОУ 20632802

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Будівлі та споруди у складі: нежитлове при-
міщення літ. А загальною площею 47,39 кв. 
м, забор

Кірово-
градська

Голованівський р-н, с. 
Ємилівка, вул. Набережна 
(Ліхачова), 16

Голованівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00699980 

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Будівля та надвірні будівлі Куколівського дер-
жавного пункту ветеринарної медицини загаль-
ною площею 94,3 кв. м

Кірово-
градська

Олександрійський р-н, с. 
Куколівка, вул. Квітнева 
(Леніна), 5а

Олександрійська районна держав-
на лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00700097

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежитлова будівля Головківського державного 
пункту ветеринарної медицини з надвірними 
будівлями загальною площею 95,6 кв. м

Кірово-
градська

Олександрійський р-н, с. 
Головківка, вул. Центральна 
(Леніна), 150

Олександрійська районна держав-
на лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00700097

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежитлова будівля Новопразького державного 
пункту ветеринарної медицини загальною пло-
щею 27,4 кв. м

Кірово-
градська

Олександрійський р-н, смт 
Нова Прага, вул. Миру (Лені-
на), 153/1

Олександрійська районна держав-
на лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00700097

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс будівель, загальною площею 269,3 
кв. м

Кірово-
градська

Петрівський р-н, смт Петро-
ве, вул. Паркова (Кірова), 40

Головне управління статистики у 
Кіровоградській області, код за 
ЄДРПОУ 02360926

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс будівель, загальною площею 492,5 
кв. м

Кірово-
градська

Маловисківський р-н, м. 
Мала Виска, вул. Спор-
тивна, 8

Головне управління статистики у 
Кіровоградській області, код за 
ЄДРПОУ 02360926

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс будівель Кірово-
градська

Бобринецький р-н, м. Бобри-
нець, вул. Миколаївська, 1

Бобринецька районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00700393

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Приміщення теслярсько-столярної майстерні 
площею 152,1 кв. м

Кірово-
градська

м. Олександрія, вул. За-
водська, 1

ПрАТ «НВО «Етал», код за ЄДРПОУ 
05814256

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс нежитлових приміщень Кірово-
градська

Олександрівський р-н, смт 
Олександрівка, вул. Неза-
лежності України (Леніна), 2а

Головне управління статистики у 
Кіровоградській області, код за 
ЄДРПОУ 02360926

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс будівель Кірово-
градська

Новомиргородський р-н, м. 
Новомиргород, вул. Собор-
ності (Леніна), 302

Головне управління статистики у 
Кіровоградській області, код за 
ЄДРПОУ 02360926

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Установка бетонозмішувальна СБ-140А (інв. 
№ 034650)

Кірово-
градська

м. Олександрія, вул. За-
водська, 1

Приватне акціонерне товариство 
«Науково-виробниче о6’єднання 
«Етал», код за ЄДРПОУ 05814256

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Каркас пилорами (iнв. № 031812) Кірово-
градська

м. Олександрія, вул. За-
водська, 1

Приватне акціонерне товариство 
«Науково-виробниче о6’єднання 
«Етал», код за ЄДРПОУ 05814256

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Будівля гаража загальною площею 85,5 кв. м Кірово-
градська

Долинський р-н, м. Долин-
ська, вул. Яковенка Івана 
(40р. Жовтня), 4б

Головне управління Пенсійного 
фонду України в Кіровоградській 
області, код за ЄДРПОУ 20632802

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях 

Будівля гаража загальною площею 20,1 кв. м Кірово-
градська

Новгородківський р-н, смт 
Новгородка, пров. Святковий 
(Піонерський), 1-В

Головне управління Пенсійного 
фонду України в Кіровоградській 
області, код за ЄДРПОУ 20632802

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях 

Гараж, Д, гараж, Г, гараж Б Кірово-
градська

Новомиргородський р-н, м. 
Новомиргород, вул. Попо-
вкіна, 35

Управління Державної казначей-
ської служби України у Новомирго-
родському районі Кіровоградської 
області, код за ЄДРПОУ 37942426

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Гараж, Б загальною площею 78,9 кв. м, гараж, 
В загальною площею 29,7 кв. м, погріб, Г за-
гальною площею 107,07 кв. м

Кірово-
градська

м. Знам’янка, вул. Грушев-
ського, 21

Знам’янське Управління Державної 
казначейської служби України 
Кіровоградської області, код за ЄД-
РПОУ 38011312

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс будівель Кірово-
градська

Кропивницький р-н, с. Бере-
жинка, вул. Лісова, 6

Державне підприємство обслуго-
вування повітряного руху України, 
код за ЄДРПОУ 19477064

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Бокс для автокранів, площею 180 кв. м Кірово-
градська

м. Кропивницький, вул. 
Лінія 5, 26

Казенне підприємство «Кіровгеоло-
гія», код за ЄДРПОУ 14308279

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Погріб, склад 2, склад 1, склад З Кірово-
градська

Олександрівський р-н, с. Бір-
ки, вул. Шевченка, 84

Дочірнє підприємство ПрАТ «НАК 
«Надра України» «Центрукргеоло-
гія», код за ЄДРПОУ 01432478

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Будівлі колишнього пожежного депо загальною 
площею 344,89 кв. м

Кірово-
градська

Новоархангельський р-н, 
смт Новоархангельськ, вул. 
Слави, 8

3 державний пожежно-рятувальний 
загін Головного управління Дер-
жавної служби України з надзви-
чайних ситуацій у Кіровоградській 
області, код за ЄДРПОУ 37791578

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Приміщення, загальною площею 118,5 кв. м Кірово-
градська

Новоукраїнський р-н, м. 
Новоукраїнка, вул. Вороного 
Миколи, 9

Новоукраїнська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00700080

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях
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Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча  
або збе рі га ча, код за ЄДРПОУ Назва органу при ва ти за ції

Комплекс будівель, загальною площею 99,2 
кв. м

Кірово-
градська

Голованівський р-н, смт 
Новоархангельськ, вул. Цен-
тральна, 80

Головне управління Держпродспо-
живслужби в Кіровоградській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40342220

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Гараж № 118 загальною площею 20,1 кв. м. Кірово-
градська

м. Кропивницький, «Гор-
няк» гаражний кооператив, 
гараж 118

Східний офіс Держаудитслужби, 
код за ЄДРПОУ 40477689

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс будівель загальною площею 247,67 
кв. м 

Кірово-
градська

Голованівський р-н, м. Гай-
ворон, вул. Весняна, 13-А 

Головне управління Держпродспо-
живслужби в Кіровоградській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40342220 

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Будівля загальною площею 248,1 кв. м Кірово-
градська

Олександрійський р-н, м. 
Світловодськ, вул. Героїв 
Чорнобиля, 41 

Головне управління Держпродспо-
живслужби в Кіровоградській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40342220 

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Гараж загальною площею 83,5 кв. м Кірово-
градська

Олександрійський р-н, м. 
Світловодськ, вул. Героїв 
Чорнобиля, гараж 43

Головне управління Держпродспо-
живслужби в Кіровоградській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40342220

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Гараж загальною площею 27,3 кв. м Кірово-
градська

Кропивницький р-н, м. Бо-
бринець, вул. Вознесен-
ська, 44

Східний офіс Держаудитслужби, 
код за ЄДРПОУ 40477689

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Гараж Аа загальною площею 32,2 кв. м Кірово-
градська

Кропивницький р-н, смт 
Новгородка, вул. Централь-
на, 3-а 

Східний офіс Держаудитслужби, 
код за ЄДРПОУ 40477689

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Гараж А загальною площею 22,07 кв. м Кірово-
градська

Голованівський р-н, смт 
Вільшанка, вул. Миру, 30-а, 
гараж 1 

Східний офіс Держаудитслужби, 
код за ЄДРПОУ 40477689

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Адміністративне приміщення загальною пло-
щею 175,4 кв. м

Кірово-
градська

Новоукраїнський р-н, смт 
Добровеличківка, вул. Цен-
тральна, 113

Східний офіс Держаудитслужби, 
код за ЄДРПОУ 40477689

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Гараж загальною площею 43,32 кв. м Кірово-
градська

Новоукраїнський р-н, смт 
Добровеличківка, вул. По-
повича, 25

Східний офіс Держаудитслужби, 
код за ЄДРПОУ 40477689

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Адмінбудівля з прибудовою гаражу АА1 загаль-
ною площею 125,4 кв. м

Кірово-
градська

Кропивницький р-н, смт 
Компаніївка, вул. Перемоги 
(Леніна), 148

Східний офіс Держаудитслужби, 
код за ЄДРПОУ 40477689

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Нежитлова будівля гаража /1 бокс/ Б загальною 
площею 19,5 кв. м

Кірово-
градська

Кропивницький р-н, смт 
Устинівка, вул. Ювілейна, 
гараж 2-б 

Східний офіс Держаудитслужби, 
код за ЄДРПОУ 40477689

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля ам-
булаторії літ. «А», сарай літ. «В», гараж літ. «Б»

Кірово-
градська

Кропивницький р-н, с. 
Покровське, вул. Централь-
на, 68

Кіровоградська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00719257

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Амбулаторія загальною площею 55,9 кв. м Кірово-
градська

Кропивницький р-н, с. Кар-
лівка, вул. В. Степова, 16

Кіровоградська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00719257

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: «А» - бу-
дівля амбулаторії; «а» - прибудова; «Б» - гараж; 
«В» - сарай; «Г» - убиральня; «Д» - сарай

Кірово-
градська

Кропивницький р-н, с. Воло-
димирівка, вул. Степова, 8

Кіровоградська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00719257

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровський, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Будівля телефонної станції літ. А-1 загальною 
площею 91,9 кв. м

Донецька Великоновосілків-ський р-н, 
селище Урожайне, вул. По-
штова, 1 

ПАТ «МАКСТРОЙ», код за ЄДРПОУ 
05394759 

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Інженерна споруда «Басейн бризкальний» Донецька м. Слов’янськ, вул. Ново-
содівська, 2

ВАТ «Содовий завод», код за ЄД-
РПОУ 00204895

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Група будівель і споруд автостанції у складі: 
будівля автостанції площею 236,1 кв. м, туалет 
площею 48,7 кв. м, навіс площею 226,9 кв. м, 
навіс площею 12,6 кв. м, огорожа площею 18,2 
кв. м, огорожа площею 13,6 кв. м, замощення 
площею 5215 кв. м

Донецька Мангушський р-н, смт Ялта, 
вул. Маяковського, 48/18А

ПАТ «Донецьке обласне підпри-
ємство автобусних станцій», код за 
ЄДРПОУ 03113785

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Нежитлові приміщення №№ 1-9 загальною 
площею 97,9 кв. м (колишня лазня)

Донецька м. Краматорськ, смт Ша-
бельківка, вул. Вільямса, 1

ТОВ «Агрофірма Степове», код за 
ЄДРПОУ 00848664

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Нежитлова будівля літ. "А-1" з прибудовами та 
ґанком (інв. № 26)

Донецька Покровський р-н, с. Ново-
єлизаветівка, вул. Широка, 
буд. 86А

КСП «Селидівське», код за ЄДРПОУ 
00848196

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Нежитлове приміщення загальною площею 
42,3 кв. м

Донецька м. Костянтинівка, вул. Біло-
усова, 4, приміщення 3

Державна інспекція енергетичного 
нагляду України, код за ЄДРПОУ 
42578602

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Будівля пошти інв. № 36, загальною площею 
65,1 кв. м

Донецька Слов’янський р-н, с. Ново-
миколаївка, вул. Молодіж-
на, 23а

Відсутній Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Будівля контори госпслужби завода 1, загаль-
ною площею 114,1 кв. м

Донецька м. Слов’янськ, вул. Світло-
дарська (вулиця Чубаря), 91

ВАТ «Содовий завод», код за ЄД-
РПОУ 00204895

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Нежитлова будівля (колишня котельна) Луганська Попаснянський р-н, сщ. 
Лисичанський, вул. Моло-
діжна, 11

ПАТ «Лисичанська птахофабрика», 
код за ЄДРПОУ 00851459

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Гараж літ. Б загальною площею 54,6 кв. м, що 
складає 26/100 частки будівлі

Луганська Сватівський р-н, смт Красно-
річенське, пров. Миру, 11-а

Кремінська районна державна лі-
карня ветеринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00710434

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Адміністративна будівля (частина) Луганська Сватівський р-н, смт Троїць-
ке, вул. Вейделівська, 2/1

Регіональний офіс водних ресурсів 
у Луганській області, код за ЄД-
РПОУ 01033757

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

 Комплекс Луганська Старобільський р-н, м. Ста-
робільськ, вул. Геологічна, 1

Дні про пет ров сь ка геофізична екс-
педиція «Дніпрогеофізика» Держав-
ного геофізичного підприємства 
«Укргеофізика», код за ЄДРПОУ 
01432747

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Комплекс будівель і споруд Луганська Щастинський р-н, с. Пере-
дільське, вул. Приозерна, 22 

Дні про пет ров сь ка геофізична екс-
педиція «Дніпрогеофізика» Держав-
ного геофізичного підприємства 
«Укргеофізика», код за ЄДРПОУ 
01432747

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Адміністративна будівля (62/100 частки) Луганська Старобільський р-н, с. 
Риб’янцеве, вул. Миру, 17

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз», код за 
ЄДРПОУ 00154453

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Автогараж службового транспорту Луганська Старобільський р-н, с. 
Риб’янцеве, вул. Миру, 17-в

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз», код за 
ЄДРПОУ 00154453

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Нежитлові будівлі механізованого загону № 1 Луганська Старобільський р-н, с. Писа-
рівка, вул. Поштова, 15

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз», код за 
ЄДРПОУ 00154453

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Нежитлова будівля загальною площею 239,3 
кв. м

Луганська Старобільський р-н, с. 
Риб’янцеве, вул. Набереж-
на, 68б

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» АТ «Укртран-
сгаз», код за ЄДРПОУ 00154453

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Нежитлова будівля загальною площею 15,2 
кв. м

Луганська Старобільський р-н, с. 
Риб’янцеве, вул. Миру 29б

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» АТ «Укртран-
сгаз», код за ЄДРПОУ 00154453

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Комплекс нежитлових будівель загальною пло-
щею 749,5 кв. м

Луганська Старобільський р-н, с. 
Риб’янцеве, вул. Миру 29в

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» АТ «Укртран-
сгаз», код за ЄДРПОУ 00154453

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Нежитлові будівлі по механізованому за-
гону № 3 

Луганська Старобільський р-н, с. 
Риб’янцеве, вул. Набереж-
на, 68-в

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» АТ «Укртран-
сгаз», код за ЄДРПОУ 00154453

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Нежитлова будівля Луганська Старобільський р-н, с. 
Риб’янцеве, вул. Набереж-
на, 68-г 

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз», код за 
ЄДРПОУ 00154453

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Нежитлові приміщення А загальною площею 
418,1 кв. м

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Івано-Франківськ, бульвар 
Південний, 41

Іва но-Фран ків сь ка експедиція з 
геофізичних досліджень в сверд-
ловинах державного геофізичного 
підприємства «Укргеофізика», код 
за ЄДРПОУ 01432776

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Нежитлове приміщення, загальною площею 
413,1 кв. м

Іва но-
Фран ків-
сь ка

Івано-Франківський р-н, 
смт Богородчани, вул. Пе-
траша, 1

Головне управління статистики в 
Івано-Франківській області, код за 
ЄДРПОУ 02360599

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Адміністративний будинок, А, загальною пло-
щею 729,5 кв. м, гараж, Б, загальною площею 
49,1 кв. м

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Долина, вул. Пушкіна, 12 Головне управління статистики в 
Івано-Франківській області, код за 
ЄДРПОУ 02360599

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Нежитлова будівля (адмінбудинок), загальною 
площею 696,6 кв. м

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Косів, вул. Шевченка, 13 Головне управління статистики в 
Івано-Франківській області, код за 
ЄДРПОУ 02360599

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

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

Іва но-
Фран ків-
сь ка

Калуський р-н, смт Рожнятів, 
вул. Шевченка, 3а

Головне управління статистики в 
Івано-Франківській області, код за 
ЄДРПОУ 02360599

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча  
або збе рі га ча, код за ЄДРПОУ Назва органу при ва ти за ції

Приміщення лікарні (ветдільниця), А загальною 
площею 101,6 кв. м 

Іва но-
Фран ків-
сь ка

Надвірнянський р-н, с. Гав-
рилівка, вул. Українська, 61

Надвірнянська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00699394

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Будинок загальною площею 84,6 кв. м Іва но-
Фран ків-
сь ка

Городенківський р-н, с. Чор-
товець, вул. Довженка, 31

Городенківська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00699551

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Поточищенська державна дільнична лікарня 
ветеринарної медицини у складі: будівля ве-
теринарної лікарні, А загальною площею 38,7 
кв. м; навіс, Б площею 17,6 кв. м; огорожа, 1 
площею 47,3 кв. м

Іва но-
Фран ків-
сь ка

Городенківський р-н, с. По-
точище, вул. Шевченка, 74

Городенківська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00699551

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Приміщення лікарні ветеринарної медицини у 
складі: ветлікарня, А загальною площею 74,5 
кв. м; гараж, Б площею 39,4 кв. м

Іва но-
Фран ків-
сь ка

Тисменицький р-н, смт Єзу-
піль, вул. Хвильового, 2

Тисменицька районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 05414195

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Підземна фортифікаційна споруда, А колиш-
нього військового містечка № 98, загальною 
площею 2501,3 кв. м

Іва но-
Фран ків-
сь ка

Богородчанський р-н, с. Ле-
сівка, вул. Л. Українки, 130

Управління облдержадміністрації з 
питань ресурсного забезпечення, 
код за ЄДРПОУ 33426782

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Автомобіль DAEWOO LANOS, легковий седан, 
рік випуску 2006

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Галич, пл. Волі, 1 Галицька районна державна адміні-
страція, код за ЄДРПОУ 23806119

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Автомобіль DAEWOO NUBIRA, легковий, рік 
випуску 1998 

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Галич, пл. Волі, 1 Галицька районна державна адміні-
страція, код за ЄДРПОУ 23806119

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Автомобіль марки Газ 3110 «Волга», 2003 рік 
випуску 

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Івано-Франківськ, вул. 
Грушевського, 21

Господарський підрозділ управ-
ління Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації з питань 
ресурсного забезпечення, код за 
ЄДРПОУ 33427126

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Автомобіль марки Газ 31105 «Волга», 2004 
рік випуску

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Івано-Франківськ, вул. 
Грушевського, 21

Господарський підрозділ управ-
ління Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації з питань 
ресурсного забезпечення, код за 
ЄДРПОУ 33427126

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Автомобіль марки Газ 221710 «Соболь», мікро-
автобус – D

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Івано-Франківськ, вул. 
Грушевського, 21

Господарський підрозділ управ-
ління Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації з питань 
ресурсного забезпечення, код за 
ЄДРПОУ 33427126

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Автомобіль MAZDA, Xedos 6 2.0 I V 6, легковий 
седан-В, рік випуску 1998

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Рогатин, вул. Шевчен-
ка, 29

Відділ освіти та туризму Рогатин-
ської районної державної адміні-
страції, код за ЄДРПОУ 42636700

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Автомобіль «ГАЗ», 3110 легковий седан-В, рік 
випуску 2004

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Рогатин, вул. Шевчен-
ка, 29

Відділ освіти та туризму Рогатин-
ської районної державної адміні-
страції, код за ЄДРПОУ 42636700

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Автомобіль «ГАЗ», 31105 легковий седан-В, рік 
випуску 2004

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Рогатин, вул. Шевчен-
ка, 29

Відділ освіти та туризму Рогатин-
ської районної державної адміні-
страції, код за ЄДРПОУ 42636700

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Автомобіль «ВАЗ», 21213 легковий, рік ви-
пуску 2000

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Рогатин, вул. Шевчен-
ка, 29

Відділ освіти та туризму Рогатин-
ської районної державної адміні-
страції, код за ЄДРПОУ 42636700

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Автомобіль ВАЗ 2107, легковий седан – В, рік 
випуску 2006 

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Галич, вул. Шевченка, 10 Фінансове управління Галицької 
районної державної адміністрації, 
код за ЄДРПОУ 02314056

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Автомобіль ВАЗ 217230 11001, легковий комбі 
– В, рік випуску 2008

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Галич, вул. Шевченка, 10 Управління соціального захисту 
населення Галицької районної 
державної адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 03193301

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Нежитлова будівля (ветлікарня) загальною 
площею 52,5 кв.м

Іва но-
Фран ків-
сь ка

Косівський р-н., с. Середній 
Березів, присілок Царинка, 1

Косівська районна державна лікар-
ня ветеринарної медицини, код за 
ЄДРПОУ 00699632

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Нежитлова будівля дільнична лікарня ветери-
нарної медицини, огорожа

Іва но-
Фран ків-
сь ка

Снятинський р-н., с. Шев-
ченкове, вул. Л. Українки, 74

Снятинська районна державна лі-
карня ветеринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00699425

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Нежитлові будівлі дільничної лікарні ветеринар-
ної медицини у складі: ветеринарна лікарня, А 
загальною площею 78 кв. м; сарай, Б площею 
38 кв. м; вбиральня, В; криниця, 1

Іва но-
Фран ків-
сь ка

Снятинський р-н, с. Іллінці, 
вул. Хмельницького Бог-
дана, 2А 

Снятинська районна державна лі-
карня ветеринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00699425

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Нежитлові будівлі дільничної лікарні ветери-
нарної медицини у складі: будівля, А загальною 
площею 63,7 кв. м; підвал А1; гараж, Б площею 
51,5 кв. м

Іва но-
Фран ків-
сь ка

Снятинський р-н, с. Княже, 
вул. Грушевського, 61

Снятинська районна державна лі-
карня ветеринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00699425

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Автомобіль ГАЗ 31029, легковий седан-В, рік 
випуску 1994

Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Івано-Франківськ, вул. 
Сагайдачного, 42А

Державний архів Івано-
Франківської області, код за ЄД-
РПОУ 03494623

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Автомобіль ЗАЗ 1103, рік випуску 2000 Іва но-
Фран ків-
сь ка

м. Галич, пл. Волі, 1 Відділ культури, національнос-
тей та релігій Галицької районної 
державної адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 02228368

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Назва об’єкта

Область 
місце-
зна хо-
дження 
об’єкта

Адре-
са(и) 

об’єк та

Назва 
ба лан со-
ут риму-
ва ча або 

збе рі га ча, 
код за ЄД-

РПОУ

Назва ор-
гану при-
ва ти за ції

Окреме майно державної установи «Івано-Франківська установа виконання покарань (№ 12)» у складі: Державна 
установа 
«Івано-
Франківська 
установа 
виконання 
покарань 
(№ 12)», код 
за ЄДРПОУ 
08563624

Регіональне 
відділення 
Фонду по 
Івано-
Франківській, 
Чернівецькій 
та Терно-
пільській 
областях

(10131015) Адмінбудинок, Літ. «1» (заг. пл. 323,7 кв. м); (10132001) Гуртожиток № 1 Літ. «2» (заг. пл. 1011,8 
кв. м); (10132002) Гуртожиток № 2 Літ. «3» (заг. пл. 861,2 кв. м); (10132003) Гуртожиток № 3 Літ. «4» (заг. пл. 
718,2 кв. м); (10131018) Їдальня с/к Літ. «5» (заг. пл. 558,0 кв. м); (10131031) Дизельна Літ. «6» (заг. пл. 188,3 
кв. м); (10131004) Баня Літ. «7» (заг. пл. 299,0 кв. м); (10131030) Склад овочевий Літ. «8» (заг. пл. 109,5 кв. м); 
(10131021) Котельня № 1 Літ. «9» (заг. пл. 181,0 кв. м); (10131016) Овочесховище Літ. «10» (заг. пл. 51,3 кв. 
м); (10131001) Клуб с/к Літ. «11» (заг. пл. 240,8 кв. м); (10131017) ШІЗО, КПП-2 Літ. «12» (заг. пл. 253,8 кв. м);

Івано-
Фран ків-
сь ка

Калуський 
р-н, с/рада 
Тростянець-
ка, «Сівка» 
урочище, 1

(10131027) Виробничий цех № 1 Літ. «13» (заг. пл. 732,7кв. м); (10131024) Виробничий цех № 2 Літ. «14» (заг. 
пл. 681,5кв. м); (10131025) Столярний цех Літ. «15» (заг. пл. 697,9 кв. м); (10131026) Швейний цех Літ. «16» 
(заг. пл. 188,2 кв. м); (10131005) Їдальня о/с Літ. «17» (заг. пл. 178,9 кв. м); (10131008) Приміщення водіїв 
Літ. «18» (заг. пл. 92,5 кв. м); (10131010) Склад Літ. «19» (заг. пл. 97,2 кв. м); (10131011) Склад Літ. «20» (заг. 
пл. 36,0 кв. м); (10131012) Склад Літ. «21» (заг. пл. 36,0 кв. м); (10131034) Свинарник Літ. «22» (заг. пл. 102,1 
кв. м); (10131006) Гараж Літ. «23» (заг. пл. 539,4 кв. м); (10131019) Склад Літ. «24» (заг. пл. 531,4 кв. м); 
(10131002) КПП-1, кімнати побачень Літ. «25» (заг. пл. 191,2 кв. м); (10131023) Гараж Літ. «26» (заг. пл. 856,2 
кв. м); (10131029) Склад Літ. «27» (заг. пл. 33,7 кв. м); (10131022) Будинок охорони Літ. «28» (заг. пл. 8,5 кв. м); 
(10131033) Будинок охорони Літ. «29» (заг. пл. 9,6 кв. м); (10131009) Складське приміщення Літ. «30» (заг. пл. 195,2 
кв. м); (10135002) Трансформаторна підстанція Літ. «31» (заг. пл. 37,3 кв. м); (10135004) Насосна (озеро) Літ. «32» (заг. 
пл. 10,4 кв. м); (10131013) Будівля емоційного розвантаження Літ. «33» (заг. пл. 30,1 кв. м); (10131007) Підсобне при-
міщення Літ. «34» (заг. пл. 228,3 кв. м); (10131035) Вбиральня Літ. «35» (пл. забудови 1,3 кв. м); (10131036) Вбиральня 
Літ. «36» (пл. забудови 1,3 кв. м); (10135003) Насосна Літ. « 37» (заг. пл. 22,2 кв. м); (10135005) Трансформаторна Літ. 
«№ 1» (пл. забудови 8,1 кв. м); (10131028) Навіс пилорами Літ. «№ 2» (пл. забудови 46,8 кв. м); (10131014) Альтанка 
Літ. «№ 3» (пл. забудови 4,8 кв. м); (10133003) Ворота Літ. «№ 4» (20,0 м. п.); (10133004) Ворота Літ. «№ 5» (20,0 м. п.);
(10133001) Огорожа основна Літ. «№ 6» (1287,0 м. п.); (10133006) Огорожа Літ. «№ 7» (44,0 м. п.); (10133005) Ого-
рожа Літ. «№ 8» (42,0 м. п.); (10133007) Огорожа Літ. «№ 9» (246,6 кв. м.); (10133002) Огорожа Літ. «№ 10» (62,0 м. 
п.); (10131020) Теплиця Літ. «№ 11» (пл. забудови 35,0 кв. м.); (10135001) Дамба водозабірна Літ. «№ 12» (300,0 м. 
п); (10134001) Лінія електропередач Літ. «№ 13» (2905,1 м. п); (10134002) Лінія водопостачання Літ. «№ 14» (1408,0 
м. п); (10134003) Теплотраса жилої зони Літ. «№ 15» (400,0 м. п); (10134004) Кабельна лінія Літ. «№ 16» (5700,0 м. п)
Будівля критої автостоянки автомобілів площею 453,7 кв. м; будівля складу площею 350,8 кв. м; будівля 
критої автостоянки автомобілів площею 386,2 кв. м; будівля прохідної площею 31,2 кв. м; будівля котель-
ні площею 113,6 кв. м; огорожа металева площею 150 пог. м; резервуар пожежний 60 куб. м; резервуар 
пожежний 60 куб. м; огорожа залізобетонна площею 274 куб. м; лінія електропередачі повітряна 7 пог. м; 
лінія кабельного телефонного зв’язку; мережа зв’язку і сигналізації 280 пог. м; мережа зв’язку і сигналіза-
ції 712 пог. м; мережа газопостачання 40 пог. м; колонка паливороздавальна; ємність технічна 42,44 куб. 
м; колонка паливороздавальна; стенд; трансформатор зварювальний; котел газовий; стенд; башта водо-
напірна; башта водонапірна 14 куб. м; будівля павільйону (ПК-24) площею 96 кв. м; дорога 100 пог. м

Івано-
Фран ків-
сь ка

м. Івано-
Франківськ, 
вул. Бла-
вацького І. 
Отця, 22

ПАТ «Ук-
рнафта», код 
за ЄДРПОУ 
00135390

Регіональне 
відділення 
Фонду по 
Іва но-Фран-
ків ській, 
Чер ні вецькій 
та Тер но-
піль ській 
областях

Назва об’єкта

Область 
місце-
зна хо-
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва-
ча або збе рі га ча, код за 

ЄДРПОУ
Назва органу при ва ти за ції

Вбудоване приміщення (магазин) Івано-
Фран ків-
сь ка

Івано-Франківський 
р-н, смт Богородча-
ни, вул. Шевченка, 7, 
корпус 4

Акціонерне товариство «Укртран-
сгаз», код за ЄДРПОУ 30019801

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Окреме майно у складі: лабораторний корпус літ. А, пло-
щею 859,50 кв. м, склад літ. Б, площею 351,20 кв. м, гараж 
літ В, площею 209,20 кв. м, огорожа № 1

Черні-
вецька

м. Чернівці, вул. 
Крижанівського 
Б., 23-А

Головне управління Держпродспо-
живслужби в Чернівецькій області, 
код за ЄДРПОУ 40416813

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Будівля передавального радіоцентру, обзорний локатор, 
загальною площею 87,40 кв. м

Черні-
вецька

Глибоцький р-н, с. 
Чагор, вул. Грушев-
ського, 33

Львівський регіональний структур-
ний підрозділ Украероруху держав-
ного підприємства обслуговування 
повітряного руху України, код за 
ЄДРПОУ 19326017

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях
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Назва об’єкта

Область 
місце-
зна хо-
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва-
ча або збе рі га ча, код за 

ЄДРПОУ
Назва органу при ва ти за ції

Окреме майно у складі: частина будинку літ. "А-III" площею 
282,7 кв. м; гараж літ. "Б" 

Черні-
вецька 

Чернівецький р-н, м. 
Сторожинець, вул. 
Лопуляка, 8

Головне управління статистики у 
Чернівецькій області, код за ЄД-
РПОУ 02363066

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Нежитлова будівля літ. А, гараж літ. Б, склад літ. В, склад 
літ. Г, склад літ. Д, вбиральня, криниця 

Черні-
вецька

Дністровський р-н, 
с. Романківці, вул. 
Івасюка,1

Головне управління Держпродспо-
живслужби в Чернівецькій області, 
код за ЄДРПОУ 19326017

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Частина будівлі колишнього медпункту площею 42,3 кв. м Черні-
вецька

Чернівецький р-н, 
с. Суховерхів, вул. 
Центральна, 31

ТзОВ «Суховерхівське», код за ЄД-
РПОУ 31716233

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Нежитлова будівля -адміністративний будинок загальною 
площею 378,2 кв. м

Терно-
пільська

м. Бережани, вул. 
Руська, 2

Головне управління статистики у 
Тернопільській області, код за ЄД-
РПОУ 02362374

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Назва об’єкта
Область місце-

зна хо дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со-
ут риму-
ва ча або 

збе рі га ча, 
код за  

ЄДРПОУ

Назва 
органу 

при ва ти-
за ції

Окреме майно Марилівського місця провадження діяльності та зберігання спирту  ДП «Укрспирт» 
у складі:

ДП «Укр-
спирт», 
код за 
ЄДРПОУ 
37199618

Регіо-
нальне 
відділення 
Фонду 
по Іва-
но-Фран-
ків сь кій, 
Черні-
вецькій та 
Терно-
пільській 
областях

(170011) Адмінбудинок (загал. п. 1 499,5 кв. м); (170042) Насосна оборотного водопостачання (загал. п. 
18,9 кв. м); (170010) Автовагова (загал. п. 46,7 кв. м); (170015) Бардяна кадка (загал. п. 96,5 кв. м); (170021) 
Депо (загал. п. 144,4 кв. м); (170060) Теплиця (загал. п. 420,5 кв. м); (170024) Вагова будка, ж/д (загал. 
п. 8,6 кв. м); (170029) Крохмальний цех (загал. п. 1 716,4 кв. м); (170036) Гаражі (загал. п. 223 кв. м); 
(170050) Електроцех (загал. п.132,9 кв. м); (170051) Механічна майстерня; (170061) Механічна майстерня 
(трансформаторна підстанція) (загал. п.  268 кв. м); (170052) Зерносклад (приміщення млина); (170058) 
Зерносклад (склад сировини)   (загал. п. 1 422,1 кв. м); (170046) Очисні споруди (загал. п.  343,2 кв. м);

Тернопільська Чортківський 
р-н, с-ще На-
гірянка, вул. 
Заводська, 1

(170045) Основний виробничий корпус (основний виробничий корпус); (170017) Основний виробничий 
корпус (бродильне відділення); (170019) Основний виробничий корпус (відділення ГФО сировини); 
(170023) Основний виробничий корпус (дріжджове відділення); (170028) Основний виробничий корпус 
(котельня); (170049) Основний виробничий корпус (побутові приміщення); (170053) Основний виробничий 
корпус (розмольне відділення)   (загал. п. 3 843,1 кв. м); (170054) Ангар (загал. п. 454,4 кв. м); (170055) 
Спиртосклад (загал. п. 896,9 кв. м); (170056) Склад матеріальний (загал. п. 231,8 кв. м); (170057) Склад 
ПММ (загал. п. 59 кв. м); (170038) Склад готової продукції (загал. п. 37,4 кв. м)
(170059) Зерносклад (загал. п. 917,3 кв. м) Чортківський 

р-н, с-ще На-
гірянка, вул. Гру-
шевського (вул. 
Гагаріна Ю.), 41

(170040) Газорозпридільний пункт (загал. п.  12,7 кв. м); (170012) Артсвердловина; (170013) Артсвердло-
вина; (170014) Артсвердловина; (170016) Благоустрій території; (170018) Вагончик на бардяному господар-
стві; (170022) Дорога по території заводу; (170025) Залізнична цистерна № 50789304; (170026) Залізнична 
цистерна № 51219525; (170027) Залізнична цистерна № 51219533; (170030) Монтажна схема бродильного 
відділення; (170031) Монтажна схема БРУ; (170032) Монтажна схема відстою барди; (170033) Монтажна 
схема градирні (водопостачання); (170034) Монтажна схема ГФО; (170035) Монтажна схема дріжджового 
відділення; (170037) Монтажна схема мокрого помолу; (170039) Монтажна схема пункту видачі барди;

Чортківський 
р-н, с-ще На-
гірянка, вул. За-
водська, 1

(170041) Монтажна схема ХВО; (170043) Огорожа (з плит); (170044) Огорожа заводу; (170047) Площадка для 
стоянки автомобілів; (170048) Площадка під мокру кукурудзу; (171273) Ємкість 50 м3 (біля БРУ); (171274) 
Ємкість для води (градирня); (171275) Ємкість з мішалкою нерж.  V-15 м3 (осушка барди); (171276) Ємкість 
мелясна (мелясний вузол); (171277) Ємкість металічна 90 м3; (171278) Ємкість металічна 90 м3; (171279) 
Ємність спиртова (50 т. дал) (новий спиртопідвал); (171280) Ємність пиртова (50 т. дал) (новий спиртопід-
вал); (171281) Ємність для зберігання сивушного масла; (171282) Ємність нерж. V-6,3 м3 (осушка барди); 
(171283) Ємність нержавіюча 50 м3 (ХВО); (171284) Ємність спиртова (50 т. дал) (новий спиртопідвал);
(171368) Місткість ефірна № 2 (1000); (171369) Місткість спиртова № 1 (7500) (спиртопідвал, зливне від-
ділення); (171370) Місткість спиртова № 3 (2000); (171371) Місткість спиртова № 4 (2000); (171372) Міст-
кість спиртова № 5 (2000); (171747) Трубопроводи (котельне відділення); (171748) Трубопроводи барди; 
(171749) Трубопроводи бродильного відділення; (171750) Трубопроводи БРУ; (171751) Трубопроводи ВМП; 
(171752) Трубопроводи градирні; (171753) Трубопроводи ГФО; (171754) Трубопроводи дріжджового відді-
лення; (171755) Трубопроводи очисних споруд; (171756) Трубопроводи розмольного відділення; (171757) 
Трубопроводи складу готової продукції 2; (171758) Трубопроводи ставкової води; (171759) Трубопроводи 
ХВО; (170062) Автопогрузчик  ТО 884 ТЕ; (170063) Автопричіп ВО 93-67 ХХ; (170065) Блок безперебійного 
живлення; (170066) Блок безперебійного живлення; (170067) Верстат наждачний мод 3325 (мехмайстер-
ня); (170068) Верстат рад.-свер. 2А554 (мехмайстерня); (170069) Верстат свердлильний (мехмайстерня); 
(170070) Верстат токарний 1К62 (мехмайстерня); (170071) Верстат токарний КА-280 (мехмайстерня); 
(170072) Верстат фрезерувальний  MUF-320; (170074) Відеорегістратор № 1 (серверна) спиртосховище;
(170075) Відеорегістратор № 2 (БРУ); (170076) Дисковий масив сторадж; (170077) Друкарка Canon; 
(170079) Економайзер ЕП-330 (котельне відділення); (170080) Екскаватор 14-885 ВО; (170081) Ємкість 
для води Reflex Standspeiher (адмінкорпус); (170082) Загальна ловушка (бражна колона); (170083) Зерно-
пакувальна машина ЗПМ-180; (170084) Інтернет ЮМ; (170085) Кип’ятильник ККО F-20 м2; (170086) Колона 
бражна; (170087) Комп’ютер; (170088) Комп’ютер; (170089) Комп’ютер; (170091) Комп’ютер; (170092) 
Комп’ютер; (170095) Комп’ютер; (170096) Комп’ютер; (170099) Комп’ютер; (170100) Комп’ютер; (170101) 
Комп’ютер; (170102) Комп’ютер; (170104) Комп’ютер; (170106) Комп’ютер Ноутбук (директор); (170107) 
Комп’ютер Technic; (170108) Комп’ютер Technic; (170109) Комп’ютер Technic; (170110) Комп’ютер Technic;
(170111) Комп’ютер Technic 3,50 GHz/4096Mb/500Gb; (170112) Комп’ютер Technic Pro Intel Celeron G-1840; 
(170113) Комп’ютер Technic Pro Pentium DC-3.0; (170114) Комп’ютер Technik Pro Pentium DC-3.0; (170115) 
Комп’ютер; (170117) Комп’ютер; (170119) Комп’ютер; (170121) Комп’ютер; (170122) Комп’ютер; (170123) 
Комп’ютер; (170130) Комп’ютер; (170133) Комп’ютер; (170136) Комп’ютер; (170140) Комп’ютер; (170141) 
Комп’ютер Technic (підробка); (170144) Комутатор D-Link DES 1210-52-1; (170145) Комутатор D-Link DES 
1210-52-2; (170146) Комутатор Super Stact; (170150) Модем On Cell G2150 (серверна); (170151) Модем 
On Cell G2150 (серверна); (170152) Модем/міст 3871М; (170153) Модем/міст 3871М; (170154) Модем/
міст 3871М; (170155) Модем/міст 3871М; (170156) Модуль Super Stasct; (170157) Модуль Super Stasct; 
(170159) Монітор E55; (170160) Монітор H-W22S; (170161) Монітор SM172X; (170163) Монітор (спиртос-
ховище); (170164) Монітор 160E; (170165) Монітор 2253LW; (170167) Монітор DFX755; (170169) Монітор 
H-W22; (170170) Монітор H-W22S; (170173) Монітор L1710; (170176) Монітор S76E; (170177) Монітор 
SM151ВМ; (170178) Монітор SM205BW; (170179) Монітор SM2243NW; (170180) Монітор SM226BW; 
(170181) Монітор SM510M; (170182) Монітор SM710V; (170183) Монітор SM720NA; (170184) Монітор 
SM753DEX; (170185) Монітор SM753DFX; (170186) Монітор SM753DFX; (170190) Монітор SM757MB; 
(170191) Монітор SM757NF; (170192) Монітор SM760BF; (170193) Монітор SM795DF; (170194) Монітор 
SM795DF; (170195) Монітор SM797MB; (170197) Монітор SM923NW; (170199) Монітор SM940BW; (170200) 
Монітор SM940MW; (170202) Монітор SM997DF; (170203) Монітор SMBX2231; (170204) Монітор SV959NF;
(170205) Монітор TFT 21.5 Philips 227 E6EDSD; (170206) Монітор  TFT 22 Philips 223  V5LSB-2/62; (170208) 
Ноутбук HP; (170209) Ноутбук HP-250; (170210) Ноутбук HP-250 G-4; (170211) Ноутбук HP-255; (170212) 
Ноутбук  HP-255 HD LED; (170213) Ноутбук НР Svystun; (170214) Перевантажувальний бункер-накопичувач 
ПБН20; (170215) Погрузчик КШП-6; (170216) Погрузчик КШП-6; (170217) Погрузчик КШП-6; (170218) 
Погрузчик КШП-6; (170219) Погрузчик телескопічний JCB 12-680 ВО; (170222) Принтер HP3052; 
(170225) Пристрій UPS Kin 500; (170228) Пристрій безперебійного живлення UPS Kin 1000; (170232) 
Пристрій безперебійного живлення UPS Kin 500; (170233) Пристрій безперебійного живлення; (170235) 
Причіп автомобільний ГКБ 817 ВО 93-66 ХХ; (170237) Принтер НР 1300; (170239) Проектор Mitsubishi;
(170240) Розвантажувач мішків ЕА 180; (170241) Сервер HP ProLite DL380 (серверна); (170242) Сервер НР 
ProLite DL380 (серверна); (170243) Система безперерв.живлення (серверна); (170244) Сканер; (170245) 
Сканер  Epson V37; (170246) Супутниковий модем 3000; (170248) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); 
(170249) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170250) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170251) 
Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170252) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170253) Теплообмін-
ник "труба в трубі" (ГФО); (170254) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170255) Теплообмінник "труба 
в трубі" (ГФО); (170256) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170257) Теплообмінник "труба в трубі" 
(ГФО); (170258) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170259) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО);
(170260) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170261) Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170262) 
Теплообмінник "труба в трубі" (ГФО); (170283) Теплообмінник СІ-20 (бродильний апарат № 3); (170284) 
Теплообмінник СІ-20 (бродильний апарат № 2); (170285) Теплообмінник спіральний (бродильний апарат 
№ 5); (170286) Теплообмінник спіральний 20 м2 (бродильний апарат №40); (170292) Теплообмінник 273 
ТКВ (конденсатор РОК); (170293) Трактор ЮМЗ-6 14-884 ВО; (170295) Автоматичний аналізатор кисню 
(котельне відділення); (170297) Автоматичний вимикач 1000 А; (170298) Автоматичний вимикач 1000 А; 
(170299) Автоматичний вимикач 1000 А; (170300) Автоматичний вимикач 1000 А (ТП 364 транформаторна 
підстанція); (170301) Автоматичний вимикач 1000 А (щитова підробки); (170302) Автоматичний вимикач 
1000 А (щитова підробки); (170303) Автоматичний вимикач 1000А; (170304) Автоматичний вимикач 1000А; 
(170305) Автоматичний вимикач 1000А  (ТП 314); (170306) Автоматичний вимикач 1250; (170307) Авто-
матичний вимикач 1600 А; (170308) Автоматичний вимикач 1600 А; (170309) Автоматичний вимикач 1600 
А (ТП 36); (170310) Автоматичний вимикач 1600 А (ТП 364); (170311) Автоматичний вимикач 1600 А (ТП 
414); (170312) Автоматичний регулятор; (170313) Автоматичний регулятор; (170314) Аквадистилятор ДЕ-10 
(виробнича лабораторія); (170315) Аналізатор спір. вібрації (мехмайстерня); (170320) Апарат в/т HD 10/25 
(мехмайстерня); (170323) Апарат зварювальний ВД-1200 (мехмайстерня); (170325) Апарат очистки води; 
(170326) Апарат очистки води; (170327) Апарат повітро-плазмової різки металів (мехмайстерня); (170328) 
АСУ ТП ГФО відділення; (170329) АСУ ТП дріжджово-бродильного відділення; (170330) АСУ ТП котельного 
відділення ХВО; (170331) АСУ ТП ректифікаційного відділення; (170332) АСУ ТП розмольного відділення; 
(170342) Вага 150 тн (на залізничній колії); (170343) Вага 40-тн електромеханічна (вагова); (170344) Вага 
автомобільна механічна (вагова); (170345) Вага АД-600 (виробнича лабораторія); (170346) Вага ДН-200; 
(170347) Вага дозатор (розмольне відділення); (170349) Вага ТВ 4-300; (170353) Вакуумний вимикач (ТП 
364); (170354) Вентилятор FUF-1800 (бродильне відділення); (170355) Вентилятор  ВДН 11,2 (котельня); 
(170356) Вентилятор  ВДН 11,2 (котельня); (170357) Вентилятор  ВДН 11,2 (котельня); (170358) Венти-
лятор ВДН 11,2 електродвигуна; (170359) Вентилятор вибухозахищений (новий спиртопідвал); (170360) 
Вентилятор вибухозахищений (новий спиртопідвал); (170361) Вентилятор вибухозахищений (новий спир-
топідвал); (170362) Вентилятор вибухозахищений (новий спиртопідвал); (170363) Вентилятор вибухозахи-
щений (новий спиртопідвал); (170364) Вентилятор  Ц4/70 № 2,5 н/ж  № 1кВт-3000 об/хв з сист. воздухов 
(осушка барди); (170365) Вентилятор  Ц4/70 № 2,5 н/ж № 1кВт-3000 об/хв з сист. воздухов (осушка барди);
(170366) Вентилятор Ц5 н/ж № 2,2 кВт-1500 об/хв з систем. воздухов (осушка барди); (170369) Виконавчий 
механізм МЕО 250/63; (170370) Виконавчий механізм МЕО 250/63; (170371) Виконавчий механізм МЕО 
250/63; (170372) Виконавчий механізм МЕО 250/63; (170373) Вимикач нагрузки ВК/10 (ТП-364); (170374) Ви-
мірювач витрат рідини; (170378) Вимірювач витрат рідини; (170381) Випрямляч зварювальний інверторний 
(мехмайстерня); (170387) Витратомір (роз.повернення води); (170388) Витратомір (роз.повернення води); 
(170394) Витратомір-лічильник для мазуту; (170395) Витратомір-лічильник для мазуту; (170399) Відеоадап-
тер (виробнича лабораторія); (170400) Відеокамера вулична; (170401) Відеокамера  ТС-103,420 (котельне 
відділення); (170402) Відеокамера  ТС-103,420 (котельне відділення); (170403) Відеоспостереження (новий 
спиртопідвал); (170404) Вологомір (виробнича лабораторія); (170406) Вологомір зерна (лабораторія САМ); 
(170408) Гідростатичний зонд глиби (очисні споруди); (170409) Дальнемір лазерний DLE50 (мехмайстерня);
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(170410) Датчик С16А2С3/20 т з кожухом (вага); (170411) Датчик С16А2С3/20 т з кожухом (вага); (170412) 
Датчик С16А2С3/20 т з кожухом (вага); (170413) Датчик С16А2С3/20 т з кожухом (вага); (170414) Датчик 
тиску; (170415) Датчик тиску; (170416) Дестилятор (виробнича лабораторія); (170418) Дискретний вихід 
64 (градирня нова); (170419) Дискретний вхід 32 (градирня); (170420) Дискретний вхід 64 (градирня нова); 
(170421) Дифманометр 2088-97; (170422) Дифманометр 2088-97; (170423) Дифманометр 2088-97; (170424) 
Дифманометр 2088-97; (170425) Дифманометр 2088-97; (170426) Дифманометр 2088-97; (170427) Дифма-
нометр 2088-97; (170428) Дифманометр 2088-97; (170429) Дифманометр 2088-97; (170430) Дифманометр 
2088-97; (170431) Електричний котел Daconpte 30 (котельне відділення); (170432) Електрична засувка д5 
(бродильне відділення); (170438) Електромагнітний витратомір 40 (об. факт. бар); (170440) Електропневмо-
перетворювач ЕП 132; (170441) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170443) Електропневмоперетворю-
вач ЕП 132; (170444) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170445) Електропневмоперетворювач ЕП 132;
(170446) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170447) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170448) 
Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170449) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170450) Електропнев-
моперетворювач ЕП 132; (170451) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170452) Електропневмоперетво-
рювач ЕП 132; (170454) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170455) Електропневмоперетворювач ЕП 
132; (170456) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170457) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170458) 
Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170459) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170460) Електро-
пневмоперетворювач ЕП 132; (170463) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170464) Електропневмопе-
ретворювач ЕП 132; (170465) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170466) Електропневмоперетворювач 
ЕП 132; (170468) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170469) Електропневмоперетворювач ЕП 132;
(170470) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170471) Електропневмоперетворювач ЕП 132; (170472) 
Електропривід 40.400N*M (градирня нова); (170473) Електропривід 40.400N*M (градирня нова); (170474) 
Електропривід 40.400N*M (градирня нова); (170475) Електропривід 40.400N*M (градирня нова); (170476) 
Електропривід 40.400N*M (градирня нова); (170480) Еталоновий тери-тр (лабораторія САМ); (170482) 
зварювальний випрямляч  ВДМ 25-1610 (мехмайстерня); (170485) Імпульсний гайковерт BOSCH (мех-
майстерня); (170491) Інтерфейс з кабелем підключення (нов.котел); (170493) Калібр тиску поршневого; 
(170494) Капілярна колонка HP (хроматограф лабораторія); (170495) Карта пам’яті (градирня нова); 
(170497) Клапан EV (відділення мокрого помолу); (170498) Клапан EV (відділення мокрого помолу); (170499) 
Клапан вибухозахищений ф400 (новий спиртопідвал); (170500) Клапан вибухозахищений ф400 (новий 
спиртопідвал); (170501) Клапан вибухозахищений ф400 (новий спиртопідвал); (170502) Клапан вибухоза-
хищений ф400 (новий спиртопідвал); (170503) Клапан нержавіючий 50; (170504) Клапан ПКВ-100 (котельне 
відділення); (170505) Кольоровий цифровий відеоапарат (лабораторія); (170513) Комплект запального 
пристрою (котельня); (170514) Комплект запального пристрою (котельня); (170521) Комунікаційна карта 
(градирня нова); (170522) Конвертер USB (градирня нова); (170540) Контролер багатофункційний КМФ-Д 
(розмольне відділення); (170541) Контролер мікроцесорний МІК- 51 (котельня); (170542) Контролер мікро-
цесорний МІК-51 (котельня); (170576) Лічильник АСЕ 6000 (ТП 364); (170577) Лічильник АСЕ 6000 (ТП 414);
(170578) Лічильник газовий; (170579) Лічильник газовий; (170580) Лічильник газовий (сушка); (170581) Лі-
чильник спирту ВКА-2 (БРУ); (170582) Лічильник спирту ВКА-2 (БРУ); (170583) Лічильник спирту ВКА-2 (БРУ); 
(170584) Лічильник  ФГЕС (БРУ); (170587) Манометр вантажний (виробнича лабораторія); (170590) Машина 
для зварювання пл. тр. РОВ250 (мехмайстерня); (170591) Меблі в комплекті (виробнича лабораторія); 
(170593) Мембранний елемент (ХВО); (170594) Мембранний елемент (ХВО); (170595) Мембранний елемент 
(ХВО); (170596) Мембранний елемент (ХВО); (170597) Мембранний елемент (ХВО); (170598) Мембранний 
елемент (ХВО); (170599) Мембранний елемент (ХВО); (170600) Мембранний елемент (ХВО); (170601) 
Мембранний елемент (ХВО); (170602) Мікропроцесорний регулятор МІК-52 (відділ мокрого помолу);
(170603) Мікропроцесорний регулятор МІК-52 (відділ мокрого помолу); (170604) Мікропроцесорний контро-
лер (БК); (170605) Мікропроцесорний контролер (БК); (170606) Мікропроцесорний контролер (БК); (170607) 
Мікропроцесорний МІК-51; (170608) Мікропроцесорний МІК-51; (170609) Мікропроцесорний МІК-51; 
(170610) Мікропроцесорний регулятор МІК 21-01; (170611) Мікропроцесорний регулятор МІК-2; (170613) 
Мікропроцесорний регулятор МІК-21; (170614) Мікропроцесорний регулятор МІК-21; (170615) Мікропро-
цесорний регулятор МІК-21; (170616) Мікропроцесорний регулятор МІК-21; (170617) Мікропроцесорний 
регулятор МІК-21; (170618) Мікропроцесорний регулятор МІК-21-01; (170619) Мікропроцесорний регуля-
тор МІК-21-01; (170620) Мікропроцесорний регулятор МІК-21-01; (170621) Мікропроцесорний регулятор 
МІК-21-01; (170623) Мікропроцесорний регулятор МІК-21-01; (170624) Мікропроцесорний регулятор МІК-
25; (170625) Мікропроцесорний регулятор МІК-25; (170626) Мікропроцесорний регулятор МІК-25; (170627) 
Мікропроцесорний регулятор МІК-25; (170628) Мікропроцесорний регулятор МІК-25; (170631) Мікропроце-
сорний регулятор МІК-25; (170632) Мікропроцесорний регулятор МІК-25; (170633) Мікропроцесорний регу-
лятор МІК-25; (170634) Мікропроцесорний регулятор МІК-25; (170635) Мікропроцесорний регулятор МІК-25; 
(170637) Мікропроцесорний регулятор МІК-25; (170638) Мікропроцесорний регулятор МІК-25; (170639) 
Мікропроцесорний регулятор МІК-51; (170640) Мікропроцесорний регулятор МІК-51; (170641) Мікропроце-
сорний регулятор МІК-51; (170642) Мікропроцесорний регулятор МІК-51; (170643) Мікропроцесорний ре-
гулятор МІК-51; (170644) Мікропроцесорний регулятор МІК-51; (170645) Мікропроцесорний регулятор МІК-
51; (170646) Мікропроцесорний регулятор МІК-51; (170647) Мікропроцесорний регулятор МІК-51; (170648) 
Мікропроцесорний регулятор МІК-51; (170649) Мікропроцесорний регулятор МІК-51; (170652) Мікропроце-
сорний регулятор МІК-51 (кот. ДКВР); (170653) Мікропроцесорний регулятор МІК-51 (кот. ДКВР); (170654) 
Мікропроцесорний регулятор МІК-51 (кот. ДКВР); (170655) Мікропроцесорний регулятор МІК-51 (новий 
спиртопідвал); (170656) Мікропроцесорний регулятор МІК-51 (новий спиртопідвал); (170657) Мікропроце-
сорний регулятор МІК-51 (новий спиртопідвал); (170658) Мікропроцесорний регулятор МІК-51 (розм. відді-
лення); (170659) Мікропроцесорний регулятор МІК-51 (розм. відділення); (170660) Мікропроцесорний ре-
гулятор МТР; (170661) Мікропроцесорний регулятор МТР-8; (170662) Мікропроцесорний регулятор МТР-8;
(170663) Мікропроцесорний регулятор МТР-8; (170664) Мікропроцесорний регулятор МТР-8; (170666) 
Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8; (170667) Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8; (170669) 
Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8; (170670) Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8; (170671) 
Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8; (170672) Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8; (170673) 
Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8; (170674) Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8; (170675) 
Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8; (170676) Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8; (170678) 
Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8; (170680) Мікроскоп бінокулярний (виробнича лабораторія); 
(170681) Мікроскоп з МС (виробнича лабораторія); (170682) Мікроскоп тринокулярний (виробнича ла-
бораторія); (170684) Мініферментер  NEW-BRUNS (виробнича лабораторія); (170685) Мірник ефірний 
№ 5; (250) мірне відділення; (170686) Мірник ефірний (75) № 8; (170687) Мірник ефірний (75) № 6;
(170688) Мірник сивушного масла (75) № 9; (170689) Мірник спиртовий № 3; (250) мірне відділення; (170690) 
Мірник спиртовий № 4; (250) мірне віділення; (170691) Мірник спиртовий (75) № 7; (170692) Мірник спирто-
вий № 1; (1000) (мірне відділення); (170693) Мірник спиртовий № 2; (1000) (мірне відділення); (170717) Му-
фельна піч (виробнича лабораторія); (170725) Оксиметр водозахищений (виробнича лабораторія); (170727) 
Перетворювач частоти (цех осушки барди); (170728) Перетворювач витрат МР400; (170729) Перетворювач 
потенц. ПП-10; (170730) Перетворювач різниці тиску (БРУ); (170731) Перетворювач різниці тиску (БРУ);
(170732) Перетворювач тиску (новий спиртопідвал); (170733) Перетворювач тиску (новий спиртопідвал); 
(170734) Перетворювач тиску (БРУ); (170735) Перетворювач тиску (БРУ); (170736) Перетворювач тиску 
(БРУ); (170737) Перетворювач тиску (БРУ); (170738) Перетворювач тиску (БРУ); (170739) Перетворювач тис-
ку (БРУ); (170740) Перетворювач тиску (БРУ); (170741) Перетворювач тиску (БРУ); (170742) Перетворювач 
тиску (БРУ); (170745) Перетворювач тиску (новий спиртопідвал); (170746) Перетворювач тиску (новий спир-
топідвал); (170747) Перетворювач тиску (новий спиртопідвал); (170748) Перетворювач тиску (новий спирто-
підвал); (170749) Перетворювач тиску (новий спиртопідвал); (170750) Перетворювач тиску (новий спирто-
підвал); (170751) Перетворювач тиску 030 МPa (тиск котельня); (170752) Перетворювач тиску 050 кPa (ко-
тельня); (170753) Перетворювач тиску PR-28 /Ex/0.40 kPa (рівень в бачку еп’юрату); (170755) Перетворювач 
частоти; (170756) Перетворювач частоти; (170757) Перетворювач частоти; (170758) Перетворювач частоти;
(170759) Перетворювач частоти; (170760) Перетворювач частоти; (170761) Перетворювач частоти; (170762) 
Перетворювач частоти; (170764) Перетворювач частоти; (170766) Перетворювач частоти; (170767) Пере-
творювач частоти; (170768) Перетворювач частоти; (170769) Перетворювач частоти; (170771) Перетворю-
вач частоти; (170772) Перетворювач частоти (шлюзовик силоса); (170773) Перетворювач частоти (БРУ); 
(170774) Перетворювач частоти (БРУ); (170775) Перетворювач частоти (БРУ); (170776) Перетворювач 
частоти (БРУ, ПК); (170778) Перетворювач частоти (ВМП); (170779) Перетворювач частоти (ВМП); (170780) 
Перетворювач частоти (ГФО); (170781) Перетворювач частоти (ЕК); (170782) Перетворювач частоти (ЕК); 
(170783) Перетворювач частоти (цех осушки барди); (170784) Перетворювач частоти 1,5 кВт (шлюзовик 
силоса № 4); (170785) Перетворювач частоти 22 квт; (170786) Перетворювач частоти 22 кВт (ГДФО рівень 
в другому ферментері); (170787) Перетворювач частоти 5,5 квт (очисні споруди); (170788) Перетворювач 
частоти 55 кВт (очисні споруди); (170789) Перетворювач частоти 7,5 кВт (котельня); (170791) Пилосос 
Самсунг; (170792) Плазмовий телевізор (зал засідань); (170793) Плитка електрична (їдальня); (170794) 
Плотер НР500; (170795) Пневматична засувка д 50 (бродильне відділення); (170796) Пневматична за-
сувка д 80 (бродильне відділення); (170797) Пневматичний ротаметр; (170798) Пневматичний ротаметр;
(170799) Пневматичний ротаметр; (170800) Пневмоелектро-перетворювач; (170801) Пневмоелектро-
перетворювач; (170803) Пневмоелектро-перетворювач; (170806) Пневмоелектро-перетворювач; (170807) 
Пневмоелектроперетво-рювач; (170808) Пневмоелектро-перетворювач; (170815) Пневмоелектро-
перетворювач; (170816) Пневмоелектро-перетворювач; (170817) Пневмоелектро-перетворювач; (170818) 
Пневмоелектро-перетворювач; (170819) Пневмоелектро-перетворювач; (170820) Пневмоелектро-
перетворювач; (170821) Пневмоелектро-перетворювач; (170822) Пневмоелектро-перетворювач 
(БРУ); (170823) Пневмоелектро-перетворювач (БРУ); (170824) Пневмоелектро-перетворювач (БРУ); 
(170825) Пневмоелектро-перетворювач (БРУ); (170826) Пневмоелектро-перетворювач (БРУ); (170827) 
Пневмоелектро-перетворювач (БРУ); (170828) Пневмоелектро-перетворювач (БРУ); (170829) Пневмоелектро-
перетворювач (БРУ); (170830) Пневмоелектро-перетворювач (БРУ); (170831) Пневмоелектро-
перетворювач (БРУ); (170832) Повторювач тиску; (170833) Повторювач тиску; (170834) Повторювач тиску;
(170836) Повторювач тиску; (170837) Повторювач тиску; (170839) Повторювач тиску; (170840) Повторювач 
тиску; (170845) Пожежна сигналізація (новий спиртопідвал); (170851) Прилад ЕПП2; (170852) Прилад 
ЕПП2; (170853) Прилад ЕПП2; (170854) Прилад ЕПП2; (170855) Прилад ЕПП2; (170856) Прилад ЕПП2; 
(170860) Пристрій плавного пуску (ГФО пуск двигуна мийки чанів); (170862) Процесор TSX Premium L4 
(градирня нова); (170865) Ресівер 0,5; (170866) Ресівер 0,5; (170867) Ресівер 0,5; (170868) Ресівер 0,5; 
(170869) Ресівер 0,5; (170870) Рефрактометр (виробнича лабораторія); (170872) Рівнемір пневматичний; 
(170873) Рівнемір пневматичний; (170874) Рівнемір пневматичний; (170875) Рівнемір пневматичний (БРУ); 
(170876) рН-електрод (виробнича лабораторія); (170877) РН-метр 211 інс (виробнича лабораторія);
(170878) Ротаметр; (170879) Ротаметр; (170880) Ротаметр; (170881) Ротаметр; (170882) Ротаметр; (170883) 
Ротаметр; (170884) Ротаметр; (170885) Ротаметр; (170886) Ротаметр; (170887) Ротаметр; (170888) Рота-
метр; (170889) Ротаметр; (170890) Ротаметр; (170891) Ротаметр; (170892) Ротаметр; (170893) Ротаметр 
(БРУ); (170894) Ротаметр (БРУ); (170895) Ротаметр (БРУ); (170896) Ротаметр (БРУ); (170897) Ротаметр  
РЄ-0,16 ЖУЗ; (170898) Ротаметр РЄ-0,16 ЖУЗ; (170899) Ротаметр РЄ-0,16 ЖУЗ (БРУ); (170900) Рота-
метр РЄ-0,16 ЖУЗ (БРУ); (170901) Ротаметр РЄ-0,16 ЖУЗ (БРУ); (170902) Ротаметр РЄ-0,16 ЖУЗ (БРУ); 
(170903) Ротаметр РЄ-0,16 ЖУЗ (БРУ); (170905) Сигналізатор рівня СУЛЖ-1 (новий спиртопідвал);
(170906) Сигналізатор рівня СУЛЖ-1 (новий спиртопідвал); (170907) Сигналізатор-аналізатор ДОЗОР (вир-
во); (170908) Сигналомір рівня; (170909) Сигналомір рівня; (170910) Система АСКОЕ; (170912) Ствол СЛК-
П20А з вод.захисн. (новий спиртопідвал); (170913) Ствол СЛК-П20А з вод.захисн. (новий спиртопідвал); 
(170914) Ствол СЛК-П20А з вод.захисн. (новий спиртопідвал); (170915) Ствол СЛК-П20А з вод.захисн. 
(новий спиртопідвал); (170961) Теплова завіса Т-800Е; (170962) Теплова завіса  Т-800Е; (170963) Терміналь-
ний абонент р/бл. (шлюз № 2); (170964) Термінальний абонент; (170965) Термінальний абонент; (170966) 
Термостат нульовий (лабораторія САМ); (170967) Термостат паровий (лабораторія САМ); (170968) Термо-
стат регулюючий (лабораторія САМ); (170969) Термостат сухоповітряний (лабораторія); (170970) Термостат 
сухоповітряний (лабораторія); (170972) Трансформатор зварювальний ТР-102СТШ-252 (мехмайстерня);
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(170973) Трансформатор НОМ 1000/100; (170974) Трансформатор НОМ 10000/100; (170975) Трансформа-
тор НОМ 10000/100; (170976) Трансформатор силовий ТМ-1000 /10 ква; (170977) Трансформатор силовий 
ТМ-1000 /10 ква (ТП 414); (170978) Трансформатор ТМ 1000 /10 ква ТП 364; (170979) Трансформатор ТМ-
400 (ТП-414); (170980) Трансформатор ТМ-630 (ТП-364); (170999) Ультразвуковий витратомір; (171000) 
Ультразвуковий витратомір; (171001) Ультразвуковий витратомір; (171002) Ультразвуковий витратомір; 
(171003) Ультразвуковий витратомір; (171006) Фотоколориметр (виробнича лабораторія); (171007) Фо-
токолориметр (виробнича лабораторія); (171008) Фотомір  КФК-3 (виробнича лабораторія); (171012) 
Холодильник Indesit NUS 16-1 (лабораторія); (171014) Холодно-паротермальний агрегат TURBO ULV (ви-
робництво); (171016) Цукромір-поляриметр (виробнича лабораторія); (171017) Шассі на 8 сл. (градирня 
нова); (171050) Автоматичний вимикач 1000 А  (ТП 364); (171051) Автоматичний вимикач 1000А (ТП 364); 
(171052) Автоматичний вимикач 630 А (ТП 364); (171053) Агрегат насосний ЕВВ 8-25-150; (171058) Бойлер 
300 BF GALMET (котельне відділення); (171060) Бродильний апарат № 0; (171061) Бродильний апарат № 1;
(171062) Бродильний апарат № 10; (171063) Бродильний апарат № 11; (171064) Бродильний апарат № 12; 
(171065) Бродильний апарат № 14; (171066) Бродильний апарат № 15; (171067) Бродильний апарат № 16; 
(171068) Бродильний апарат № 2; (171069) Бродильний апарат № 3; (171070) Бродильний апарат № 4; 
(171071) Бродильний апарат № 5; (171072) Бродильний апарат № 6; (171073) Бродильний апарат № 7; 
(171074) Бродильний апарат № 8; (171075) Бродильний апарат № 9; (171077) Вантажоприймальна плат-
форма (вагова); (171081) Вентилятор центробіжний ВЦ 4-75 з електродвигуном (сухий помол); (171082) 
Вентилятор центробіжний ВЦ 4-75 з електродвигуном; (171084) Випаровувач F= 75 м/кв (колона кінцевої 
очистки ,БРУ); (171085) Випаровувач F=30 м2 (БРУ КРЕ); (171086) Випаровувач F=30 м2 (колона епюрацій-
на, БРУ); (171087) Випаровувач  F=30 м2 (розмольне відділення); (171088) Випаровувач F-60 м2 (бражна 
колона); (171089) Випаровувач горизон. F=200 м2 (бражна колона); (171090) Випаровувач горизон. F=200 
м2 (БРУ, бражна колона); (171091) Віброізолююча рама (осушка барди); (171092) Вібророзгр.підбунк. днищ 
(сил. № 1); (171093) Вібророзгр. підбунк. днищ (сил. № 2); (171094) Вібророзгр. підбунк. днищ (сил. № 3);
(171095) Вібророзгр. підбунк. днищ (сил. № 4); (171096) Вібророзгр. підбунк. днищ (сил. № 5); (171100) 
Гегулятор коеф-ту потужності; (171101) Гегулятор коеф-ту потужності; (171102) Градирня блокова БВГ 
300; (171103) Градирня блокова БВГ 600; (171104) Градирня блокова вен. БВГ 600; (171105) Градирня 
ГН-100 (з інв.); (171106) Градирня ГН-100 (з інв.); (171107) Деаераторна установка Д-25 (ХВО); (171108) 
Дефлегматор; (171109) Дефлегматор; (171110) Дефлегматор; (171111) Дефлегматор; (171112) Дефлег-
матор; (171113) Дефлегматор (бражна колона); (171114) Дефлегматор (бражна колона); (171115) Деф-
легматор (бражна колона); (171116) Дефлегматор (бражна колона); (171117) Дефлегматор (БРУ, колона 
епюраційна); (171118) Дефлегматор (БРУ, колона епюраційна); (171119) Дефлегматор (колона кінцевої 
очистки,БРУ); (171120) Дефлегматор (колона кінцевої очистки, БРУ); (171121) Дефлегматор 50 м. кв, 
(ефірна колона); (171122) Дефлегматор 63(БРУ, колона епюраційна); (171123) Дефлегматор 63(БРУ, колона 
епюраційна); (171124) Дефлегматор F 63 м2; (171125) Дефлегматор  F=68 м2 (БРУ РК-2); (171126) Деф-
легматор F-63 м2; (171127) Дефлегматор  РОК 30 м2; (171128) Дизель-генератор 11,99; (171129) Димосос 
ДДН-12,5 (котельне відділення); (171130) Димосос  ДН 11,2 (котел ДЄ 16/14 № 1413); (171131) Димосос 
ДН-11,2 45 квт (пар. кот. рег. № 1416); (171132) Дитектор витрат газу (котельне відділення); (171133) 
Діафрагма для витратомірів ДФК (котельне відділення); (171134) Діафрагма камерна ДСК (нова щитова); 
(171135) Діафрагма камерна ДСК (нова щитова); (171136) Дріжджанка  № 1; (171137) Дріжджанка  № 2;
(171138) Дріжджанка  № 3; (171139) Дріжджанка  № 4; (171140) Дріжджанка  № 5; (171141) Дріж-
джанка  № 6; (171142) Дріжджанка  № 7; (171143) Дріжджанка  № 8; (171144) Дробарка А-1ДМ2Р-11 
(млин); (171145) Дробарка А1ДМ2Р-110 (ВМП); (171146) Дробарка А1ДМ2Р-110 (розмольне відді-
лення); (171147) Дробарка А1ДМ2Р-110 (розмольне відділення); (171148) Дробарка А1ДМ2Р-110 
(розмольне відділення); (171149) Дробарка  А1ДМР-110 (розмольне відділення); (171150) Дробарка 
А1-ДМР-110 (розмольне відділення); (171154) Економайзер (котел ДЄ 14/16Т); (171155) Еконо-
майзер  ЕП-330 (котельне відділення); (171156) Електронасосний агрегат ЦНСк 3/160 з електро-
двигуном 7,5 вертикальний (котельня); (171157) Електонасос  ЕЦВ 8-25-150 (кінзавод); (171165) 
Електродвигун 11/1500 (котельня); (171167) Електродвигун 110квт/1000 об.; (171168) Електродви-
гун 18,5/1000 (очисні споруди); (171171) Електродвигун  2,2 квт/1000 (розм. норія № 2); (171176) 
Електродвигун  2,2 квт/1000 (розм. шнек); (171179) Електродвигун  2,2 квт/1000 (розмольне відді-
лення); (171182) Електродвигун  22 квт/3000 (дизель); (171183) Електродвигун  22 квт/3000 (дизель);
(171186) Електродвигун  22 квт/3000 (мелясний бак); (171188) Електродвигун  22 квт/3000 (рез.); (171192) 
Електродвигун  30 квт/1500 (бардяне господарство); (171195) Електродвигун  30 квт/1500 (емульгатор); 
(171201) Електродвигун 4 квт/1500 об. (бардяне господарство); (171202) Електродвигун  4 квт/1500 об. 
(бардяне господарство); (171203) Електродвигун 4 квт/1500 об. (КШП  № 2); (171204) Електродвигун  4 
квт/1500 об. (КШП  № 2); (171209) Електродвигун  4 квт/1500 об. (ХВО - заглушка солі); (171211) Елек-
тродвигун  4 квт/3000 (насос кислоти); (171212) Електродвигун 4 квт/3000 об. (КШП  № 1); (171217) 
Електродвигун  4 квт/3000 об. (КШП  № 2); (171218) Електродвигун  45 квт/1500 об. (котельне відділення, 
димосос ДЄ-1); (171220) Електродвигун 45/1500 (котел ДЄ 16/14  № 1413); (171223) Електродвигун  55 
квт/1500 об. (живильний насос № 2); (171224) Електродвигун 7,5 квт/1000 (лєнта норії ВМП); (171231) 
Електродвигун  75 квт/1500 (ВМП); (171232) Електродвигун  75 квт/1500 (ВМП); (171233) Електродвигун  
75 квт/1500 (рез.); (171236) Електродвигун 75 квт/1500 об. (насосна); (171237) Електродвигун  75 квт/1500 
об. (ХВО); (171238) Електродвигун  75 квт/1500 об. (ХВО-живильний насос № 1); (171240) Електродвигун  
90 квт/1500 об. (розмольне відділення); (171241) Електродвигун 90 квт/1500 об. (розмольне відділення); 
(171243) Електродвигун 90квт/3000-1500 об.; (171245) Електронасос  ЕЦВ 8-16-140 (заправка); (171246) 
Електронасос  ЕЦВ 8-16-140 (заправка); (171247) Електронасос  ЕЦВ 8-16-140 (заправка); (171248) 
Електронасос  ЕЦВ 8-16-140 (стадіон); (171249) Електронасосний агрегат АСВН-80А (зливне); (171250) 
Електронасосний агрегат АСВН-80А (зливне); (171251) Електронасосний агрегат АСВН-80А (зливне);
(171252) Електронасосний агрегат АСВН-80А (спиртопідвал); (171253) Електронасосний агрегат АСВН-80А 
(спиртопідвал); (171254) Електронасосний агрегат АСВН-80А (спиртопідвал); (171255) Електронасосний 
агрегат АСВН-80А (спиртопідвал); (171256) Електророзборка 400 (мехмайстерня); (171257) Електрошит 
розподільчий (склад зерна); (171258) Електрощит  (ТП-364); (171259) Електрощит  (ТП-364); (171260) 
Електрощит (ТП-364); (171261) Електрощит розподільний (насосна); (171262) Електрощит розподільчий 
(адмінкорпус); (171263) Електрощит розподільчий (бардяне відділення); (171264) Електрощит розподільчий 
(бродильне відділення); (171265) Електрощит розподільчий (ВМП); (171266) Електрощит розподільчий 
(ГФО); (171267) Електрощит розподільчий (котельне відділення); (171268) Електрощит розподільчий (ко-
тельне відділення); (171269) Електрощит розподільчий (очисні споруди); (171270) Електрощит розподіль-
чий (розмольне-розсів); (171271) Електрощит  (ТП-414); (171272) Емульгатор МГД36-07 (ГФО); (171285) 
Живлячий шнек із приводом дов. 6,0 м (осушка барди); (171286) Збірник 16 м3 (барда); (171287) Збірник 
16 м3 (барда); (171288) Кабельна галерея; (171289) Кип’ятильник; (171290) Кип’ятильник; (171291) 
Кип’ятильник; (171293) Клапан EV (відділення мокрого помолу); (171294) Колона; (171295) Колона;
(171296) Колона -1; (171297) Колона-2  (РК-2); (171298) Колона варочна (ГФО); (171299) Колона епюра-
цінай (бРУ); (171300) Колона клапанна (колона кінцевої очистки, БРУ); (171301) Колона клапанна @1200 
мм; (171306) Комплект перетворювач частоти (розмольне відділення); (171308) Комплект перетворюючих 
частот; (171309) Комплект перетворюючих частот; (171310) Комплект перетворюючих частот; (171311) 
Комплект перетворюючих частот; (171312) Комплект перетворюючих частот; (171313) Комплект пере-
творюючих частот; (171314) Комплект перетворюючих частот; (171320) Компресор для муки (розмольне 
відділення); (171321) Компресорний блок 1Г-122-80-2В (ХВО); (171322) Конвеєр зерновий (зерносушильне 
відділення); (171323) Конвеєр зерновий L-500 (склад зерна); (171324) Конденсатор; (171325) Конденсатор; 
(171326) Конденсатор; (171327) Конденсатор (колона епюраційна, БРУ); (171328) Конденсатор 10 м/кв 
(колона кінцевої очистки, БРУ); (171329) Конденсатор 10 м2 (колона епюраційна, БРУ); (171330) Конден-
сатор 14,7 м2 (колона кінцевої очистки, БРУ); (171331) Конденсаторний сепаратор СО2 (бражна колона);
(171333) Корректор гапзу "Флоукор" (котельне відділення); (171334) Котел  "Ferolli turbo" (адмінкорпус); 
(171336) Котел  Ferolli (вагова); (171337) Котел ДЄ 16/14 рег. № 1413; (171338) Котел ДЄ 16/14 рег. № 1416; 
(171339) Котел  Ретра 150-4М (адмінкорпус); (171340) Масляний вимикач МВ-10; (171341) Машинка зерно-
очисна; (171342) Машинка мийна (бродильний апарат № 11); (171344) Машинка мийна (бродильний апарат 
№ 1); (171345) Машинка мийна (бродильний апарат № 10); (171346) Машинка мийна (бродильний апарат 
№ 3); (171349) Машинка мийна (бродильний апарат № 6); (171354) Мембранний насос-дозатор PDM-D-CA 
104/6 100/3/50 0.18 (кислотний вузол дріжджова); (171355) Мембранний насос-дозатор PDM-D-CA 104/6 
100/3/50 0.18 (дріжджова кислотний вузол); (171364) Мийка HD 1090 (бродильне відділення); (171365) 
Мийка  ММ-4Н (бродильний апарат № 1); (171366) Мийка ММ-4Н (бродильний апарат № 2); (171367) 
Мийка  ММ-4Н (бродильний апарат № 3); (171373) Мішалка (бродильний апарат № 0); (171375) Мішалка 
(бродильний апарат № 4); (171376) Мішалка (бродильний апарат № 5); (171377) Мішалка (бродильний 
апарат № 6); (171378) Мішалка (бродильний апарат № 7); (171379) Мішалка (бродильний апарат № 8);
(171380) Мішалка (ферментер 50 м3 № 1 (ГФО)); (171382) Мішалка (ферментер 50 м3 № 3 (ГФО)); (171383) 
Млин гідравлічний (ГФО); (171384) Млин дисковий гомогенізуючий  МДГ-30 (ГФО); (171385) Модуль за-
правочний; (171387) Монтажні конструкції зерносушилки; (171388) Мотор редуктор 4МПМ 60-35,5-320 
(бродильний апарат № 7); (171389) Мотор редуктор 4МПМ 60-35,5-320 (бродильний апарат № 8); (171390) 
Мотор редуктор 4МПМ 60-35,5-320 (бродильний апарат № 5); (171391) Мотор редуктор 4МПММ-60-35,5-
320 (бродильний апарат № 0); (171393) Мотор редуктор ЗМПМ 40-56-320 (дріжджанка № 1); (171394) Мо-
тор редуктор ЗМПМ 40-56-320 (дріжджанка № 2); (171395) Мотор редуктор ЗМПМ 40-56-320 (дріжджанка 
№ 3); (171397) Мотор редуктор ЗМПМ 40-56-320 (дріжджанка № 7); (171398) Мотор редуктор ЗМПМ 40-
56-320 (дріжджанка № 8); (171399) Мотор редуктор ЗМПМ 50-56-510-320ЦУЗ (чанок замісу  № 2); (171402) 
Мотор редуктор ЗМПМ-31,5 (Дробарка А1ДМ2Р-110 (ВМП)); (171404) Мотор редуктор  ЗМПМ-40-56-110;
(171407) Мотор редуктор ЗМПМ-40-56-110; (171408) Мотор редуктор  ЗМПМ-40-56-110; (171409) Мотор 
редуктор ЗМПМ-50 (ферментер 50 м3 № 2 (ГФО)); (171410) Мотор редуктор  ЗМПМ-50-56-320 (ферментер 
50 м3 № 1 (ГФО)); (171411) Мотор редуктор ЗМПМ-50-56-320 (ферментер 50 м3  № 2 (ГФО)); (171412) 
Мотор редуктор ЗМПМ-50-56-320 (ферментер 50 м3 № 3 (ГФО)); (171413) Мотор редуктор ЗМПМЗ 1,5-
112-110; (171414) Мотор редуктор  МПМ 60-35,5-320 (бродильний апарат № 6); (171415) Мотор редук-
тор  МПМ60-35,5-320 (бродильний аппарат  № 4); (171416) Мотор-редуктор; (171418) Мотор-редуктор  
4МПМ60-35,5-320 (бродильний апарат № 2); (171419) Мотор-редуктор  ЗМПМ 31,5-112-185-110 ЦУЗ 
(чан № 15); (171421) Мотор-редуктор ЗМПМ 50 (зерносушильне  відділення); (171422) Мотор-редуктор  
ЗМПМ-56-320-670; (171431) Насос 4К-12 (спиртопідвал); (171432) Насос 4К-12 (спиртопідвал); (171433) 
Насос 8-16-140 (артскважина стадіон); (171436) Насос AXX 65-80-120T (дріджд.); (171437) Насос AXX 65-
80-120T (дріджд.); (171442) Насос CDLF 4-190 (БРУ); (171446) Насос CDLF 4-40 (ККО); (171447) Насос 
CDLF 4-50 (БРУ); (171448) Насос CDLF 4-50 (БРУ); (171454) Насос CR 16-160 A (котельне відділення); 
(171457) Насос DWO 400; (171458) Насос DWO 400 (фільтраційна установка); (171459) Насос IHG 80-100 
(бродильний апарат  № 15); (171460) Насос IHG 80-100 (бродильний апарат  № 16); (171461) Насос IHG 
80-100 (бродильний апарат  № 2); (171462) Насос  IHG 80-100 (бродильний апарат  № 2); (171463) Насос 
IHG 80-100 (бродильний апарат   № 4); (171464) Насос IHG 80-100 (бродильний апарат  № 5); (171465) На-
сос IHG 80-100 (бродильний апарат  № 6); (171466) Насос IHG 80-100 (бродильний апарат  № 7); (171467) 
Насос  IHG 80-100 (бродильний апарат  № 9); (171468) Насос IHG 80-100 (дріжджанка № 8); (171469) 
Насос IHG 80-160 (бродильний апарат  № 3); (171470) Насос IHG 80-200 (ГФО); (171471) Насос IHG 80-
200 (оборотне водопостачання); (171472) Насос IHG80-100 (бродильний апарат № 1); (171476) Насос 
IRG 200-250; (171477) Насос IRG 200-250; (171478) Насос IRG 200-250; (171480) Насос IRG 200-250 (гра-
дирня); (171482) Насос IRG 200-315; (171483) Насос IRG 200-315; (171484) Насос IRG 200-400; (171486) 
Насос IRG 200-400 (ГФО теплообмінник 80); (171490) Насос  Lowara 46 SV 10 з електродвигуном 37 кВт 
(ХВО); (171491) Насос SM 80-50-200/11 (очисні споруди); (171492) Насос SM 80-50-200/11 (БРУ колона 
КРЕ); (171502) Насос WILO MVI3208-3|25E/3-400-50-2 (ХВО); (171503) Насос WILO TOP-S 30/70; (171504) 
Насос WQ 100-25-11 (очисні споруди); (171505) Насос агрегат ВВН 1,5/0,4 з електродвигуном (БРУ);
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(171506) Насос агрегат ВВН 1,5/0,4 з електродвигуном (БРУ); (171507) Насос агрегат ВВН 1,5/0,4 з елек-
тродвигуном (БРУ); (171508) Насос агрегат ВВН 1-3 з електродвигуном (БРУ); (171509) Насос агрегат 
ВВН 1-3 з електродвигуном (БРУ); (171510) Насос вакуумний 34 ОРВО (БРУ); (171511) Насос ВВН 1-3 
без двигуна (БРУ); (171512) Насос ВВН 1-3 без двигуна (БРУ); (171513) Насос Д 320/50 без двигуна (на-
сосна); (171514) Насос Д 320/50 без двигуна (насосна); (171515) Насос Д 320/50 без двигуна без рами 
(центральна насосна); (171516) Насос Д 320/50 без двигуна, рами (центральна насосна); (171520) На-
сос ДМЕ 12-6 (розмольне відділення); (171521) Насос ДМЕ 48-3 (розмольне відділення); (171522) Насос 
ДМЕ 8-10 (розмольне відділення); (171523) Насос дозатор; (171528) Насос ЕЦВ 6-6,3-125 (артскважина 
бродильня); (171529) Насос ЕЦВ 6-6,3-125 (бродильня); (171532) Насос ЕЦВ 8-16-140 (артскважина бро-
ділка); (171534) Насос ЕЦВ 8-16-140 (криниця середня); (171543) Насос ЕЦВ 8-25-150 криниця середня; 
(171548) Насос ЗМ 40-200/5,5 (БРУ); (171550) Насос ЗМ 40-200/5,5 (БРУ); (171551) Насос ЗМ 40-200/5,5 
(БРУ); (171552) Насос ЗМ 40-200/5,5 (БРУ); (171554) Насос ЗМ 50-200/11 (котельне відділення); (171558) 
Насос ЗМ 65-200/18,5 (бродильне відділення); (171559) Насос ЗМ 65-200/18,5 (бродильне відділення);
(171562) Насос ЗМ 65-200/22 (бродильний апарат  № 16); (171569) Насос ЗМ 65-200/22 (розмольне 
відділення); (171570) Насос ЗМ 65-200/22 (розмольне відділення); (171580) Насос ІНG 80-100 (БРУ); 
(171581) Насос ІНG 80-100 (БРУ); (171583) Насос ІНG 80-100 (БРУ); (171584) Насос ІНG 80-100 (дріж 
7); (171585) Насос ІНG 80-100 (дріж 8); (171586) Насос ІНG 80-125 (насос подачі бражки БРУ); (171590) 
Насос ІНG 80-160 (бардяне господарство); (171591) Насос ІНG 80-160 (котельне відділення); (171604) 
Насос К 100-65-250а (ІІ ферментер ГФО); (171605) Насос НМШ 5-25-4/25 з електродвигуном 505 кВт/1500 
об. (котельня); (171606) Насос НМШ 5-25-4/25 з електродвигуном 505 кВт/1500 об. (котельня); (171607) 
Насос НЦІ-100 (бардяне господарство); (171608) Насос НЦІ-100 (бардяне господарство); (171609) Насос 
НЦІ-100 (бардяне господарство); (171610) Насос ПЕ 40/250 (котельне відділення); (171613) Насос ПЕ 
40-250 (без двигуна ХВО); (171614) Насос  ПЕ Педропа ZX 1A (розмольне віділення); (171615) Насос СR 
90/3; (171616) Насос СR 90/3; (171623) Насос СМ 100-65-200/2б з електродвигуном (дублюючий насос 
перекачки бражки під чаном № 0); (171633) Насос СМ100-65-200 (бродильний апарат  № 0); (171634) 
Насос СЦН 75/70 з двигуном (новий спиртопідвал); (171635) Насос СЦН 75/70 з двигуном (новий спирто-
підвал); (171636) Насос СЦН 75/70 з двигуном (новий спиртопідвал); (171638) Насос ЦЄНН БТВО 300/20;
(171639) Насос ЦЄНН БТВО 300/20 (БРУ); (171640) Насос циркуляційний; (171644) Насосний агрегат К 100-
65-250 а з електродвигуном  22 кВт (ГФО дублюючий насос під 4 Ферментером); (171645) Насосний агрегат 
К 100-65-250а з електродвигуном  22 кВт (0 чан); (171646) Насосний агрегат К 80-50-200 з електро-двигуном  
(ВМП); (171647) Низковольтне комплектне устаткування (електрощитова); (171648) Норія; (171649) Норія; 
(171650) Норія; (171651) Норія; (171652) Норія; (171653) Норія; (171654) Обчислювач газу "Флоукор" 
(котельне відділення); (171655) Пальник газовий МДГГ 1200 (котельне відділення); (171656) Пароінжектор 
(бражна колона); (171658) Перетворювач тиску; (171659) Перетворювач тиску; (171660) Перетворювач 
частоти; (171661) Перетворювач частоти; (171662) Перетворювач частоти; (171663) Перетворювач час-
тоти; (171664) Перетворювач частоти; (171665) Перетворювач частоти; (171666) Перетворювач частоти;
(171667) Перетворювач частоти; (171668) Перетворювач частоти; (171669) Піддон для градирні; (171670) 
Піддон для градирні; (171671) Піддон для градирні; (171672) Підігрівач бражки (бражна колона); (171673) 
Піновловлювач (бродильне відділення); (171674) Пластинчатий теплообмінник  GF-187 N (ГФО); (171675) 
Повітропідігрівач (котельня); (171676) Повітропідігрівач ВП (котельня); (171677) Повітряний дефлегматор 
BGL4R-30-2400 (бражна колона); (171678) Повітряний дефлегматор BGL4R-30-2400 (бражна колона); 
(171679) Повітряний підігрівач (котельне відділення); (171680) Прес ПРГ-300 (електроцех); (171681) 
Приймальна яма до розвантажувача ЕА-180; (171682) Прилад МК 4702 (виробнича лабораторія); (171683) 
Прилад ЦК 4801 (виробнича лабораторія); (171686) Проміжний бак; (171687) Процесор TSXP; (171688) 
Расходомір-лічильник Взльот ЄР ДУ 50; (171689) Расходомір-лічильник чна CD1 2т. (ВМП); (171728) Таль 
ручна з шест стац 3,2т (мехмайстерня); (171729) Таль ручна з шестернею стаціонарна  3,2 т (мехмайстер-
ня); (171734) Теплообмінник  CI-20 (бродильний апарат № 1); (171735) Теплообмінник пластинч. розбірн 
ФП-16 (БРУ, холод. спирту); (171736) Теплооб Взльот ЄР ДУ 50 (облік барди цех сушки барди); (171690) 
Расходомір-лічильник Взльот  ЄР ДУ 50 (облік відгрузки барди дальна катка); (171691) Расходомір-
лічильник Взльот ЄР ДУ 80; (171692) Расходомір-лічильник Взльот ЄР ДУ 80; (171693) Расходомір-
лічильник Взльот ЄР ДУ 80 (розхід бражки на Б. К.); (171694) Расходомір-лічильник Взльот ЄР ДУ 80 (розхід 
води на сухий заміс); (171695) Реактор дріжджовий (дріжджебродильне відділення); (171696) Редуктор;
(171697) Редуктор  1Ц2У-125; (171698) Редуктор  1Ц2У-160; (171699) Редуктор  1Ц2У-250; (171700) Редук-
тор  1Ц2У-250; (171701) Редуктор РДУК-100 (ГРП); (171702) Рефлексбойлер (котельне відділення); (171703) 
Розгоночна колона (БРУ); (171704) РСМСІА карта; (171706) Сепаратор бражки (бражна колона); (171707) 
Сепаратор зерновий СПО-50(ВМП); (171708) Сепаратор магнітний СМК-08-073 (ВМП); (171709) Сепара-
тор магнітний СМКО6-025 (розмольне віділення); (171710) Силоса; (171711) Силоса; (171712) Силоса; 
(171713) Силоса; (171714) Силоса; (171715) Солерозчинник (ХВО); (171716) Спиртоловушка; (171717) 
Спиртоловушка (бродильне відділення); (171720) Спіральний теплообмінник F-20 м2  (11 чан); (171721) 
Спіральний теплообмінник F-20 м2 (14 чан); (171722) Спіральний теплообмінник F-60 м2 (ГФО варка);
(171723) Спіральний теплообмінник F-60 м2 (ГФО); (171724) Спіральний теплообмінник ТСІ-20 (бродиль-
ний апарат № 9); (171725) Сушка зернова  CF-500А; (171726) Таль електрична (БРУ); (171727) Таль елек-
тримінник спіральний (бродильний апарат № 6); (171737) Теплообмінник спіральний 20 м2 (бродильний 
аппарат № 8); (171738) Теплообмінник спіральний 20 м2 (бродильний апарат № 16); (171739) Теплооб-
мінник спіральний 20 м2 (бродильний апарат № 7); (171740) Теплообмінник спіральний 20 м2 (дріжджанка 
№ 7); (171741) Теплообмінник спіральний 20 м2 (дріжджанка № 8); (171742) Теплообмінник спіральний 20 
м2 (бродильний апарат  № 15); (171743) Транспортер (зерносушильне відділення); (171744) Транспортний 
шнек L= 6м. (цех сушки барди); (171745) Транспортний шнек із приводом дов. 4,5 м (осушка барди); 
(171746) Трансформаторна підстанція; (171760) Установка зворотнього ОСМОСу (ХВО); (171761) Установка 
зворотнього осмосу  УОФ-200 (їдальня); (171762) Ферментер 50 м3 № 1 (ГФО); (171763) Ферментер 50 
м3 № 2 (ГФО); (171764) Ферментер 50 м3 № 3 (ГФО); (171765) Ферментер  № 4 (ГФО); (171766) Фільтр 
катіонітовий (ХВО); (171767) Фільтр катіонітовий (ХВО); (171768) Фільтр катіонітовий (ХВО); (171769) 
Фільтр катіонітовий (ХВО); (171770) Фільтр катіонітовий (ХВО); (171771) Фільтр катіонітовий (ХВО);
(171772) Фільтр механічний (ХВО); (171773) Фільтр механічний (ХВО); (171774) Фільтр рукавний № 28 (сил. 
1); (171775) Фільтр рукавний № 30 (сил. 2); (171776) Фільтр рукавний № 84 (сил. 3); (171777) Фільтр рукав-
ний № 88 (сил. 4); (171778) Фільтр рукавний № 90 (сил. 5); (171779) Фільтраційна установка; (171780) Фло-
кулірний пристрій Аквакор (котельне відділення); (171781) Холодильник сивушного спирту; (171782) Холо-
дильник сивушної фракції; (171783) Холодильник сивушної фракції; (171784) Холодильник спирту; (171785) 
Холодильник спирту та ФГЕС; (171786) Царга @ 1600 (колона епюраційна, БРУ); (171787) Царги клапанні 
1200; (171788) Царги клапанні 1200; (171789) Царги клапанні 1200; (171790) Царги клапанні 1200; (171791) 
Центрифуга декантаційна б/у (сушильне відділення); (171792) Центрифуга  ОГШ 501 (цех сушки барди);
(171793) Центрифуга  ОГШ-502 к 04 б/к (цех осушки барди); (171794) Циклон (розмольне відділення); 
(171795) Циклон (розмольне відділення); (171796) Циклон (розмольне відділення); (171797) Циліндр МІК-
320; (171798) Циліндр МІК-320; (171799) Циліндр МІК-320; (171800) Цистерна ефірна № 5; (171801) Цистер-
на ефірна № 6; (171802) Цистерна ефірна № 7; (171803) Цистерна спиртова № 1; (171804) Цистерна спир-
това № 10; (171805) Цистерна спиртова № 11; (171806) Цистерна спиртова № 12; (171807) Цистерна спир-
това № 2; (171808) Цистерна спиртова №3; (171809) Цистерна спиртова № 4; (171810) Цистерна спиртова 
№ 8; (171811) Цистерна спиртова № 9; (171812) Чанок; (171813) Шафа електрична (новий спиртопідвал);
(171814) Шафа електрична ЕР 2012/2 (розм. щит); (171815) Шафа електрична ЕР 2012/2 (розм. щит); 
(171816) Шафа електрична ЕР 20124/2 (підробка); (171817) Шафа електрична ЕР 20124/2 (ВМП); (171818) 
Шафа електрична ЕР 20124/2 (ВМП); (171819) Шафа електрична ЕР 20124/2 (градирня); (171820) Шафа 
електрична МКС 20  (В-во); (171821) Шафа елктрична ЕР 20124/2 (підробка); (171833) Щит КВПіАз систе-
мою контролю та управління (осушка барди); (171834) Щит управління (новий спиртопідвал); (171835) Щит 
управління (новий спиртопідвал); (171836) Щит управління (новий спиртопідвал); (171837) Апарат високого 
тиску К5*ЕU (автогараж); (171838) Душова кабіна (адмінкорпус люкс); (171840) Клапан пневматичний 
(БРУ розхід епюрату); (171841) Клапан пневматичний (БРУ); (171842) Конвектор електричний І (адмінкор-
пус); (171843) Конвектор електричний ІІ (адмінкорпус); (171844) Конвектор електричний (спиртопідвал); 
(171851) Лебідка ручна; (171855) Мембранний бак 105 л Котел Ретра (адмінкорпус); (171856) Мікрохви-
льова (їдальня); (171857) Монітор; (171859) Монтажно-тяговий механізм Gutman KKV-3.2 (мехмайстер-
ня); (171860) Насос пластинчастий RO 1000 з Н/Ж сталі (їдальня); (171861) Насос СМ 100-65-200/2б з 
електродвигуном (очисні-бардяне); (171863) Насос фекальний з ріжучим механізмом Optima WQ 15-15 
QG (мокрий млин); (171864) Обігрівач керамічний (бежевий адмінкорпус); (171865) Перетворювач тиску 
PC 28/0 600kPa (варка колектор ГФО); (171866) Перетворювач тиску резерв І; (171867) Перетворювач 
тиску резерв ІІ; (171868) Перетворювач тиску-1 (котельня); (171869) Перетворювач тиску-2 (котельня); 
(171870) Перетворювач тиску-3 (котельня); (171871) Перетворювач тиску-4 (котельня); (171872) Пірометр; 
(171873) Пральна машина Zanussi  ZWSG 6101V (їдальня); (171874) Прилад  Алконт-01СУ; (171875) Рота-
метр; (171876) Ротаметр; (171877) Ротаметр; (171878) Ротаметр РМ - 0,16 ЖУЗ (розхід сивушного спирту 
РК-1); (171879) Ротаметр РМ - 0,16 ЖУЗ (розхід сивушного спирту РК-2); (171880) Ротаметр РМ - 0,16 
ЖУЗ (розхід сивушного спирту РК-3); (171881) Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ; (171882) Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ; 
(171883) Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ; (171884) Сигналізатор рівня І; (171885) Сигналізатор  рівня ІІ; (171886) 
Телефон Panasonik-1; (171887) Телефон Panasonik-2; (171888) Телефон Panasonik-3; (171889) Телефон 
Panasonik-4; (171890) Телефон Panasonik-5; (171892) Трансформатор  ТПЛУ-10; (171893) Трансформатор 
ТПЛУ-10; (171894) Трансформатор ТПЛУ-10; (171895) Трансформатор ТПЛУ-10; (171896) Трансформатор 
ТПЛУ-10; (171897) Трансформатор ТПЛУ-10; (171898) Холодильник  Nord 271030 (їдальня); (171899) Шліф-
машинка (енергетичний відділ); (500479) Системний блок; (500482) Системний блок IT Block; (500485) Моні-
тор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500486) Багатофункційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i; 
(501499) Блок шнекових дозаторів; (501500) Вентилятор ЗО ЦС 85; (501501) Вентилятор ВВД; (501502) 
Вентилятор  ВДН 12; (501504) Вентилятор ВДН 9; (501505) Граничний вимикач рівня АО 31; (501509) 
Граничний вимикач АО 31; (501510) Граничний вимикач рівня АО 13; (501511) Граничний вимикач рівня 
АО 13; (501512) Котел КЕ-25-14-200 ВЦКС; (501513) Топка ВЦКС; (501514) Граничний вимикач АО 31;
(501521) Засувка шиберна Ду300 31нж80бк H13000000000258; (501522) Димосос ДН 15 Я20600000000008; 
(501523) Комплект дисків до млина МДГ -30 F93050000000005; (501524) Дробарка  ДВ-1 Я20600000000009; 
(501525) Економайзер  ЕП 1-646; (501526) Циклон батарейний БЦ 512-4-6; (501527) Циклон ЦН 15-650х 1УП; 
(501528) Циклон ЦП 2-2500; (501529) Конвеєр скребковий; (501530) Ресивер; (501532) Пальникове облад-
нання газове; (501533) Граничний вимикач АО 31; (501534) Граничний вимикач АО31; (501535) Граничний 
вимикач рівня АО 33; (501536) Граничний вимикач рівня АО 33; (501537) Насос IRG 200-400; (501539) Насос 
ЗМ 40-200/5,5; (501540) Живлення шлюзове; (501541) Клапан пневматичний; (501542) Клапан пневматичний;
(501544) Паровий інжектор; (501545) Парові котли; (501546) Насос  SP 5A 33; (170001) Автомобіль  ЗІЛ ММЗ-
4505 ВО 97-03 АІ; (170002) Автомобіль  Mazda 6 ВО 80-65 АА; (170003) Автокран ЗІЛ-133 КС-3575 ВО 36-73 
АТ; (170004) Автомобіль  Тойота Camry  ВО 59-20 АК; (170005) Автомобіль  САЗ 3507 ВО 36-83 АТ; (170006) 
Автомобіль  ЗІЛ-554 ВО 36-89 АТ; (170007) Автомобіль  ЗІЛ ММЗ-554  ВО 36-92 АТ; (170008) Автомобіль  ЗІЛ 
ММЗ-554  ВО 36-91 АТ; (170009) Тепловоз; (170316) Аналоговий вихід; (170317) Аналоговий вхід; (170318) 
Аналоговий вхід; (170319) Апарат  ARC 58/2м; (170321) Апарат в/т HD10/25 (бродильне відділення); 
(170333) Базовий модуль управління системи; (170334)  Бетонозмішувач; (170335) Блок живлення; (170336) 
Блок живлення; (170337) Блок живлення (відділ мокрого помолу); (170338) Блок живлення  БП 30М1-24;
(170339) Блок живлення ОСІ; (170340) Блок контролю; (170350) Вага-вологомір 50 (виробнича лабораторія); 
(170351) Ваговий вимірник (на комп’ютері вагова); (170382) Витратомір  (Бру - вивіз барди); (170383) Ви-
тратомір  (Бру - вивіз барди); (170384) Витратомір  (БРУ - облік барди); (170385) Витратомір  (БРУ - облік 
барди); (170386) Витратомір (БРУ); (170389) Витратомір (розмольне відділення); (170390) Витратомір (роз-
мольне відділення); (170391) Витратомір лічильн 80 обліку барди; (170392) Витратомір лічильника ВЗЛЕТ 
(цех осушки барди); (170393) Витратомір рідини  Superst 442 LE 15; (170396) Віброметр; (170405) Вологомір 
зерна (вагова); (170407) Газоаналізатор; (170417) Диван трьохмісний приймальня); (170434) Електрові-
братор; (170477)  Електрорубанок; (170478) Елемент монтажний ЗЕВС (приймальня); (170479) Елемент 
приставний ЗЕВС (приймальня); (170481) Запальний пристрій (кот. ДКВР); (170484) Зчитувач турнікету;
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(170496) Касовий апарат МІНІ 600 (бардяне господарство); (170507) Комод  (МТП і збут); (170508) Комод  
(МТП і збут); (170509) Комод  (МТП і збут); (170510) Комод  (МТП і збут); (170511) Комод  (МТП і збут); 
(170512) Комод  (МТП і збут); (170516) Компресор; (170517) Компресор; (170520) Компресорний конден-
саторний блок (адмінкорпус); (170524) Кондиціонер (бух.пост.); (170525) Кондиціонер (виробнича лабора-
торія); (170526) Кондиціонер  AUX 18 HR; (170527) Кондиціонер  AUX 18 HR; (170528) Кондиціонер  AUX 18 
HR; (170529) Кондиціонер  Funai (ГПУ); (170530) Кондиціонер  Panas (ліве крило адмінкорпусу); (170531) 
Кондиціонер Panas (ліве крило адмінкорпусу); (170532) Кондиціонер Panas (ліве крило адмінкорпусу); 
(170533) Кондиціонер Panas (ліве крило адмінкорпусу); (170534) Кондиціонер  RZF 14; (170535) Кондиціонер 
Samsung (лабораторія); (170536) Кондиціонер  ДСО 28 SHR; (170537) Контролер - перетворювач; (170538) 
Контролер (зерносклад); (170539) Контролер  ROC-2313 (ХВО); (170543) Контролер СКУД; (170544) 
Контролер СКУД; (170545) Контролер СКУД; (170546) Контролер СКУД; (170547) Коректор газу (сушка);
(170548) Креденс шпон сапелі (кабінет директора); (170549) Крісло "Prestige"; (170550) Крісло (бухгалтерія); 
(170551) Крісло (бухгалтерія); (170552) Крісло (бухгалтерія); (170553) Крісло (бухгалтерія); (170554) Крісло 
(бухгалтерія); (170555) Крісло (бухгалтерія); (170556) Крісло (бухгалтерія); (170557) Крісло (МТП і збут); 
(170558) Крісло (МТП і збут); (170559) Крісло (МТП і збут); (170560) Крісло (МТП і збут); (170562) Крісло 
(МТП і збут); (170563) Крісло (МТП і збут); (170564) Крісло (МТП і збут); (170565) Крісло (МТП і збут); (170567) 
Крісло (МТП і збут); (170568) Крісло (МТП і збут); (170569) Крісло Сфінкс (кабінет гол. інженера); (170570) 
Крісло Сфінкс (кабінет директора); (170572) Ксерокс Canon PC860; (170574) Лебідка ручна; (170575) Лебідка 
ручна; (170586) Люстри (кімната люкс); (170588) Манометр  МПП 60 М; (170589) Маршрутний вимірювач 
(виробничий корпус); (170592) Меблі в комплекті (кімната люкс); (170694) Модем GSM (виробничий корпус);
(170695) Модуль RCAN-01; (170696) Модуль RCAN-01; (170697) Модуль RCAN-01; (170698) Модуль RCAN-
01; (170699) Модуль RCAN-01; (170700) Модуль RCAN-01; (170701) Модуль RCAN-01; (170702) Модуль 
RCAN-01; (170703) Модуль RCAN-01; (170704) Модуль RCAN-01; (170705) Модуль RCAN-01; (170706) Мо-
дуль RCAN-01; (170707) Модуль RCAN-01; (170708) Модуль  RCAN-01; (170709) Модуль RCAN-01; (170710) 
Модуль RCAN-01; (170711) Модуль бюро пропусків; (170712) Модуль імпорту/експорту; (170713) Модуль 
обліку робочого часу; (170714) Морозильна камера (їдальня); (170715) Мотокоса  STIHL FS 130; (170716) 
Музичний центр (їдальня); (170718) Надставка  (МТП і збут); (170720) Облік проксамити карточок; (170721) 
Облік проксамити карточок; (170722) Облік проксамити карточок; (170723) Облік проксамити карточок;
(170724) Овочерізка Robot (їдальня); (170726) Охолоджувач CFH 50/30L (адмінкорпус); (170846) Поличка 
кутова навісна (виробнича лабораторія); (170847) Полички відкриті (кабінет вир. спецалістів); (170848) По-
лички відкриті (кабінет вир. спецалістів); (170849) Пральна машина Zanussi  ZWY 5100 (виробництво побутові 
приміщення); (170850) Пральна машинка (їдальня); (170857) Приставка (МТП і збут); (170858) Приставка до 
стола-махагон (кабінет гол.інженера); (170859) Пристрій вводу проксамитів; (170861) Проксамити карточки 
(200); (170863) Пульт управління вентиляції адмінкорпусу; (170916) Стіл (в комплекті-бухгалтерія); (170917) 
Стіл (в комплекті-бухгалтерія); (170918) Стіл (в комплекті-бухгалтерія); (170919) Стіл (в комплекті-бухгалтерія); 
(170920) Стіл (в комплекті-бухгалтерія); (170921) Стіл (в комплекті-бухгалтерія); (170922) Стіл (в комплекті-
бухгалтерія); (170923) Стіл (в комплекті-бухгалтерія); (170924) Стіл (виробнича лабораторія); (170925) Стіл 
(виробнича лабораторія); (170926) Стіл (кабінет вир.спецалістів); (170927) Стіл (комп’ютерний кабінет); 
(170928) Стіл (комп’ютерний кабінет); (170929) Стіл (комп’ютерний кабінет); (170930) Стіл (МТП і збут); 
(170931) Стіл (МТП і збут); (170932) Стіл (МТП і збут); (170933) Стіл (МТП і збут); (170934) Стіл (МТП і збут);
(170935) Стіл (МТП і збут); (170936) Стіл (МТП і збут); (170937) Стіл (МТП і збут); (170938) Стіл 2-х тумбовий 
(виробнича лабораторія); (170939) Стіл аналітичний (стоматологічний кабінет); (170940) Стіл компютерний 
2 системних блоки; (170941) Стіл кутовий (виробнича лабораторія); (170942) Стіл однотумбовий (виробнича 
лабораторія); (170943) Стіл однотумбовий (виробнича лабораторія); (170944) Стіл однотумбовий (виробни-
ча лабораторія); (170945) Стіл письмовий (їдальня); (170946) Стіл приставний шпон сапелі (кабінет директо-
ра); (170947) Стіл робочий махагон (кабінет гол. інженера); (170948) Стіл шпон сапелі (кабінет директора); 
(170949) Стіл-приставка (МТП і збут); (170950) Стіл-приставка (МТП і збут); (170951) Стінка шпон сапелі 
(кабінет директора); (170953) Супутникова телеантена в комплекті (адмінкор); (170954) Талька електрична 
(розмольне відділення); (170955) Телевізор (кімната відпочинку - вагова); (170956) Телевізор (кімната люкс 
- вагова); (170985) Тумба з 3-ма ящиками (виробнича лабораторія); (170986) Тумба з 3-ма ящиками (ви-
робнича лабораторія); (170987) Тумба Н-80 (виробнича лабораторія); (170988) Тумба Н-80 (виробнича ла-
бораторія); (170989) Тумба Н-80 (виробнича лабораторія); (170990) Тумба шпон сапелі (кабінет директора);
(170991) Тумба-мойка (виробнича лабораторія); (170992) Тумба-мойка НМВ (виробнича лабораторія); 
(170993) Турвишка ПСРВ в комплекті; (170994) Турнікет Форма Класик; (170995)  Тягонапорометр ТДЖ; 
(170996)  Тягонапорометр ТДЖ; (170997)  Тягонапорометр ТДЖ; (170998)  Тягонапорометр ТДЖ; (171013) 
Холодильник ТОИ (їдальня); (171015) Хроматограф Кристал 2000; (171018) Шафа (бухгалтерія); (171019) 
Шафа (бухгалтерія); (171020) Шафа (бухгалтерія); (171021) Шафа (бухгалтерія); (171022) Шафа (бухгалтерія); 
(171023) Шафа (бухгалтерія); (171024) Шафа (їдальня); (171025) Шафа (їдальня); (171026) Шафа (МТП і збут);
(171027) Шафа (МТП і збут); (171028) Шафа (МТП і збут); (171029) Шафа (МТП і збут); (171030) Шафа (МТП 
і збут); (171031) Шафа (МТП і збут); (171032) Шафа (МТП і збут); (171033) Шафа (МТП і збут); (171034) 
Шафа витяжна (виробнича лабораторія); (171035) Шафа гардеробна (виробнича лабораторія); (171036) 
Шафа гардеробна (виробнича лабораторія); (171037) Шафа гардеробна (кабінет вир. спецалістів); (171038) 
Шафа гардеробна (кабінет спец.-адмінкорпус); (171039) Шафа гардеробна махагон (кабінет гол. інженера); 
(171040) Шафа з поличками (кабінет вир. спецалістів); (171041) Шафа з поличками (кабінет вир. спеца-
лістів); (171042) Шафа контролера в повній комплектації (КВП і А); (171043) Шафа сіра (кабінет гол. інже-
нера); (171044) Шафа сушильна (виробнича лабораторія); (171045) Шафа управління центрифуги Р3400;
(171046) Шафа холодильна торгова Inter-800 (їдальня); (171047) Шафа-стелаж (МТП і збут); (171048) 
Шафи-стелажі (кабінет гол.бухгалтера); (171049) Шафи-стелажі (кабінет гол.бухгалтера); (171845) Крісло 
1 (виробнича лабораторія); (171846) Крісло 2 (виробнича лабораторія); (171847) Крісло 3 (виробнича лабо-
раторія); (171848) Крісло 4 (виробнича лабораторія); (171849) Крісло 5 (виробнича лабораторія); (171850) 
Крісло 6 (виробнича лабораторія); (500488) Насос  См 100-65-200/2б; (500528) Насос фекальний WQ 40-
15-4 Я20600000000020; (501538) Кондиціонер Leberg LBS 19; (501548) Водонагрівач електричний; (501549) 
Пилосос Samsung; (171054) Бак для води (ГФО); (171059) Бочка; (171099) Газонокосарка бензинова МВ-
655 V; (171657) Пересувна електростанція; (171822) Шибер завантаження; (171823) Шибер завантаження; 
(171824) Шибер завантаження; (171825) Шибер завантаження; (171826) Шибер завантаження; (171827) 
Шлюзовик дозатор; (171828) Шлюзовик дозатор; (171829) Шлюзовик дозатор; (171830) Шлюзовик дозатор; 
(171831) Шлюзовик дозатор; (171852) Масляний радіатор (ВКЗБ); (171891) Точка доступу (МТЗЗ); (171900) 
Шумомір (500478) Монітор (501531) Проект АСУ ТП
Окреме майно Залозецького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” у складі: ДП “Укр-

спирт”, 
код за 
ЄДРПОУ 
37199618

Регіо-
нальне 
відділення 
Фонду 
по Іва-
но-Фран-
ків сь кій, 
Черні-
вецькій та 
Терно-
пільській 
областях

(080002) Адмінбудинок з прохідною, А; (загал.п. 350,6 кв. м), підвал Пд; (загал.п. 12,1 кв.м), підвал Пд1, 
(загал. п. 53,6 кв. м); (080016) Приміщення господарське № 1, Б (загал. п. 48,2 кв .м); (080017) Приміщення 
господарське № 2, В (загал. п. 44,8 кв. м); (080022) хлів господарський, Г (загал. п. 12,5 кв. м); (080018) 
Силосне господарство, Д (загал. п. 8,8 кв. м); (080021) Спиртосховище, Е (загал. п. 661,4 кв. м), підвал, 
Пд (загал. п. 15,1 кв. м); (080618) Вагонна вага, Є (загал. п. 9,1 кв. м), підвал Пд (загал. п. 43,6 кв. м)

Тернопільська Зборівський р-н, 
с. Кабарівці, вул. 
Тупікова, 1

(080007) огорожа, 1, ворота, 2, ворота, 3, ворота, 4; (080053) Трансформаторна підстанція, 5; (080004) во-
донапірна башня, 6; (080003) артезіанська свердловина, 7; (080005) Дорога, 8; (080009) Підїзна колія, 9 
(080463) Головний корпус сепараторного пункту, А (загал. п. 1119,8 кв. м), підвал Пд (загал. п. 125,7 
кв. м), гаражі, Б (загал. п. 155,1 кв. м), адмінкорпус, В; (загал.п. 71,4 кв. м), склад, Г (загал. п. 95,4 кв. 
м), мийка, С (загал. п. 74,4 кв. м) 

Зборівський р-н, 
смт. Залізці, 
вул. Бродівська 
(вул. Бєлкі-
на), 3-1

(080364) Адміністративний корпус, А (загал. п. 934,2 кв. м) Зборівський р-н, 
смт Залізці, вул. 
Бродівська (вул. 
Бєлкіна), 3

(080363) підвал вагової Пд1, дашок (загал. п. 37,3 кв. м); (080373) Виробничий корпус, Б; (080380) Ви-
робничий корпус; (вуглекислотний цех); (080468) Виробничий корпус; (солодовий цех) (загал. п. 6214,1 
кв. м); (080084) Трансформаторна (загал. п. 44 кв. м); (080478) Теплиця, В (загал. п. 398,0 кв. м); (080479) 
Теплиця, Г (загал. п. 253,1 кв. м); (080474) Будівля спиртосховища, Д; (загал.п. 793,7 кв. м); (080398) 
Зерносклад, Е; (загал.п. 1223,1 кв.м) прибудова, е, бум, е2 (загал. п. 41,4 кв. м), підвал, Пд (загал. п. 53,7 
кв. м); (080487) Прибудова цех барди, е1 (загал. п. 605,7 кв. м); (080365) Ангар, Ж (загал. п. 257,1 кв. м); 
(080368) Бражна яма, З (загал. п. 365,4 кв. м); (080430) Насосна, И (загал. п. 70,1 кв. м); (080453) Гаражі, 
К (загал. п. 274,8 кв. м); (080414) Мазутна, Л (загал. п. 43,5 кв. м); (080441) Підсобне приміщення, М (за-
гал. п. 245,0 кв. м); (080410) Корівник, Н (загал. п. 415,1 кв. м); (080486) Хлів господарський, О; (080464), 
Хлів господарський; (силосна яма) (загал. п. 632,6 кв. м); (080089) Автозаправка, П (загал. п. 27,2 кв. м); 
(080382) Гаражі, Р (загал. п. 1064,5 кв. м); (080467) Будівля складу, С (загал. п. 451,9 кв. м); (080415) Меха-
нічна майстерня, Т (загал. п. 396,7 кв. м); (080379) Ворота, 1-3; (080433) огорожа, 4; (080434) Огорожа, 5-6; 
(080394) Димова труба, 9; (080447) Замощення, І; (080443) Площадка адмінкорпусу, ІІ; (080442) Площадка 
автопарку, ІІІ; (080476) Стоянка для автомашин, IV; (080435) Очисні споруди, 10; (080466) Склад барди, 
Є (загал. п. 254,1 кв. м); (080480) Теплиця, Ї (загал. п. 56,2 кв. м); (080432) Огорожа старого заводу, 11; 
(080477) Стоянка для велосипедів, V; (080396) Дорога щебенева, VI, дорога; (об’їзна) VII; (080397) Дорога VIII
(080013) Пожежний водоєм; (080014) Пожежний водоєм; (080015) Пожежний водоєм; (080019) Склад-
ангар (загал. п. 2156,6 кв. м); (080001) під’їздна дорога; (080006) огорожа складу-ангару; (080010) Підїздна 
колія; (080011) Площадка складу-ангару (загал. п. 970,0 кв. м); (080008) Огорожа; (080023) Автопідіймач 
15 т; (080024) Автопідіймач 30 т

Зборівський р-н, 
с Кабарівці, 
вул. Тупікова, 2

(080036) Зернова норія НЦ-50; (080046) Норія НЦ-50; (080051) Стрічковий конвеєр; (080148) Комунікація; 
(трубопровід котельні); (080204) Галерея для подачі барди

Зборівський р-н, 
с. Кабарівці, 
вул. Тупікова, 1

(080240) Зернова норія; (080322) Норія для подачі зерна; (080323) Норія НЦ-20; (080436) Парова кому-
нікація; (080475) Спортмайданчик /споруда/

Зборівський р-н, 
с. Кабарівці, 
вул. Тупікова, 2

(080481) Теплотраса; (080482) Трубопроводи стічних вод; (080483) Трубопроводи технологічні; (080527) 
Норія /солод/; (080528) Норія для солоду; (080529) Норія НЦ-20; (080530) Норія НЦ-50; (080615) Шлагба-
ум WIL 4/a; (080026) Електроводонагрівач; (080027) Електрокотел ЕКО 1-24/5; (080028) Ємність металева 
18 м3; (080029) Ємність металева 25 м3; (080030) Ємність металева 29 м3; (080031) Ємність спиртова 
10200 дал; (080032) Ємність спиртова 11500 дал; (080033) Ємність спиртова 11500 дал; (080034) Ємність 
спиртова 11500 дал; (080035) Ємність спиртова прийомна; (080037) КШП; (080038) Навантажувач КШП; 
(080039) Навантажувач КШП; (080040) Навантажувач КШП; (080041) Насос 1-СЦЛ-20-24-Г; (080042) На-
сос 1-СЦЛ-20-24-Г; (080043) Насос навантаж.;

Зборівський 
р-н, смт Залізці, 
вул. Бродівська 
(вул. Бєлкіна), 3

(080044) Насос НЦП-6-279; (080045) Насосний агрегат ЕЦВ 6-6,3-125; (080047) Силос зерновий; (080048) 
Силос зерновий; (080049) Силосний бак; (080050) Силосний бак; (080052) Тельфер грейферний 5 т; 
(080055) Генератор; (080060) Компютер Сeleron 430 1.8 GHz; (080081) Трансформатор; (080085) Шафа 
силова; (080087) Щит автоматики; (080088) Щит електричний /розмольне від-ня/; (080090) Бак під дизпа-
ливо; (080093) Цистерна бензинова; (080094) Цистерна бензинова; (080109) Автонавантажувач; (080110) 
Автоцистерна спиртова VAN HOOL № ВО 97-26 ХХ; (080111) Картоплекопачка однорядна; (080112) На-
півпричіп № ВО 97-16 ХХ; (080113) Напівпричіп № ВО 97-17 ХХ; (080114) Напівпричіп АМГ № ВО 97-13 
ХХ; (080115) Напівпричіп ОДАЗ 39370 № ВО 97-15 ХХ; (080116) Напівпричіп цистерна № ВО 97-10 ХХ; 
(080117) Напівпричіп-цистерна № ВО 94-25 ХХ; (080118) Напівпричіп-цистерна АРУП № ВО97-12 ХХ;
(080119) Причіп 2ПТС-4 № 09302ВО; (080120) Причіп автомобільний № 94-19; (080121) Причіп АПРВ № ВО 
97-11 ХХ; (080122) Розкидач МЖТ-16 б/у; (080123) Трактор екскаватор ЕО-2621; (080124) Трактор К-700А; 
(080125) Трактор МТЗ 80; (080126) Цистерна "Шварцмюллер" № 97-25; (080128) Автоматика парового 
котла; (080129) Бак живильної води; (080131) Вентилятор ВДН-10; (080132) Вентилятор СО-2; (080133) 
Газгольдер; (080134) Газифікація БМР; (080137) Горілки 6 шт; (080139) Димосос ДН-10; (080140) Димосос 
ДН-10; (080141) Димосос ДН-12,5; (080142) Димосос ДН-12,5; (080143) Економайзер; (080144) Економай-
зер 2 шт; (080145) Ел.тельфер; (080146) Електронасос ЗМНС 40-160; (080147) Компресорна установка;

Назва об’єкта
Область місце-

зна хо дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва 
ба лан со-
ут риму-
ва ча або 

збе рі га ча, 
код за  

ЄДРПОУ

Назва 
органу 

при ва ти-
за ції

(080149) Конденсаційна установка; (080150) Котел ДКВР 10/13; (080152) Мокре зберігання солі; (080153) На-
сос 3-400-50-2; (080154) Насос 3-400-50-2; (080155) Насос MVI 1611; (080156) Насос MVI 817/РМ25; (080157) 
Насос WILO MVI 1611; (080158) Насос АДП 25-20; (080159) Насос ВВН; (080160) Насос К 80-50; (080161) 
Насос К-20/130; (080162) Насос ПДВ 16/20; (080163) Насосний агрегат К-80-65; (080164) Натрій-катіоновий 
фільтр /2шт/; (080165) Натрій-катіоновий фільтр /2шт/; (080167) Паровий котел 10/13; (080168) Паровий котел 
10/13; (080169) Паровий котел 6,5/13; (080171) Теплообмінник пластинчатий ДАН ФП-10/11 пласт/; (080172) 
Установка СО2; (080173) Фільтр; (080174) Фільтр газовий Фг-150; (080175) Щит /котельня/; (080177) Апарат 
високого тиску HD 10/25S1/286-10; (080178) Бак живильної води; (080182) Браго-ректифікаційний апарат; 
(080183) Бродильний чан; (080184) Бродильний чан; (080185) Бродильний чан; (080186) Бродильний чан; 
(080187) Бродильний чан; (080188) Бродильний чан; (080189) Бродильний чан; (080190) Бродильний чан; 
(080191) Бродильний чан; (080192) Бродильний чан; (080193) Бродильний чан; (080194) Бродильний чан № 12; 
(080195) Бродильний чан № 13; (080196) Бродильний чан передаточний; (080197) Бункер під зерно; (080198) 
Вентилятор ВКЦ 4-75; (080199) Верстак; (080200) Випаровувач БК F=150 м2; (080201) ВІбросита; (080205) 
Дефлегматор F 26 М2; (080206) Дефлегматор F 26 М2; (080207) Дефлегматор ЄК ф65; (080208) Дріжжанка;
(080209) Дріжжанка; (080210) Дріжжанка; (080211) Дріжжанка; (080212) Дріжжанка; (080213) Дріжжанка; 
(080214) Дріжжанка; (080215) Дробарка + Ел. двигун 4 АМУ 225М255; (080216) Дробарка АІДМ2Р 110; (080217) 
Дробілка АІДДП; (080218) Дробілка АІДДП; (080219) Дробілка ДКУ; (080220) Дробілка КДМ; (080221) Дробілка 
КДМ; (080222) Ел. двигун МО250Н4 110 кВт; (080224) Емульгатор + Ел. двигун 4 АМ11чН210817,5; (080225) 
Ємність 40 м3; (080226) Ємність 40 м3; (080227) Ємність 40 м3; (080228) Ємність 40 м3; (080229) Ємність 
40 м3; (080230) Ємність 40 м3; (080231) Ємність 40 м3; (080232) Ємність 40 м3; (080233) Ємність 40 м3;
(080234) Ємність для барди; (080235) Ємність н/ж 25 м3; (080236) Ємність н/ж 25 м3; (080237) Збірник води; 
(080238) Збірник водно-спиртов. рідини, спиртовловлювач; (080239) Збірник СЕРН /2 шт/ сірчаної кислоти; 
(080241) Зернодробілка КДМ № 3; (080242) Зерноочисна машина; (080243) Змішувач; (080244) Змішувач; 
(080245) Змішувач; (080246) Інжектор; (080247) Інжектор; (080250) Колектор; (080251) Колона Д-800; 
(080252) Колона концентрування домішок; (080255) Конденсатор F= 10 м2; (080256) Конденсатор Е-5 мг;
(080262) Магнітогідродинам. резонатор з системою автом. і ручного регулювання; (080264) Маточник для 
дріжджів; (080265) Машинка миюча MNH 4 H; (080266) МБО; (080270) Напорний бак; (080271) Напорний 
бак; (080272) Насос; (080273) Насос 3 SMHS-50-200/11; (080275) Насос DWOHS-400; (080276) Насос 
EBARA 3М 40-200/7,5; (080277) Насос HD 10/25 S; (080279) Насос SM 40-200/7.5; (080280) Насос SMHS 
32-200/5/5.5; (080281) Насос SMHS 40 -200/5.5.5; (080283) Насос ЕЦВ -8-25-100; (080285) Насос ЗМ 
40-200/5,5; (080286) Насос ЗМ 40-200/5,5; (080287) Насос ЗМ 40-200/5,5; (080288) Насос ЗМ 40-200/5,5;
(080289) Насос ЗМ 40-200/5,5 А; (080290) Насос ЗМ 40-200/5,5 А; (080291) Насос ЗМ 40-200/5,5 А; (080292) 
Насос ЗМ 40-200/7,5 А; (080295) Насос ЗМ 50-125/3; (080296) Насос ЗМ 50-125/3; (080297) Насос ЗМ 65-
200/15 нерж.; (080298) Насос ЗМ 65-200/15 нерж.; (080299) Насос ЗМ 65-200/22; (080303) Насос МНІ 206 DM; 
(080304) Насос МНІ 206 DM; (080305) Насос РЗ 100; (080306) Насос СДХ 200/20; (080307) Насос СДХ/В 200/25; 
(080308) Насос СДХМ 120/12; (080309) Насос СДХМ 120/12; (080310) Насос СДХМ 120/20; (080313) Насос-
дозатор РDE DLX CCM 05-07; (080314) Насос-дозатор РDE DLX CCM 05-07; (080315) Насос-дозатор РДМ Д98/6;
(080318) Насосний агрегат ВВН1-1,5 з ел. двигуном 5,5 кВт; (080319) Насосний агрегат ЕЦВ 8-25-100; 
(080320) Низькотемпературна варка; (080321) Ножиці гелетинові; (080324) Обігрівач; (080325) Пересувна 
компресорна станція ПК СД5,25Д; (080326) Підігрівач бражки; (080327) Підігрівач води; (080328) Повітроз-
бірники /3шт/; (080330) Прес для барди; (080331) Прес для барди; (080332) Прийомний бункер /розмол/; 
(080333) Резервуар Р-75; (080334) Ректифікаційна колона № 2; (080335) Сепаратор А1-БМС-6; (080336) Сепа-
ратор барди; (080337) Сепаратор барди; (080338) Система аспірації; (080340) Станок 1Е 614; (080341) Станок 
672 ОФ; (080342) Станок ИГ1М; (080343) Станок КА280; (080344) Теплообмінник; (080345) Теплообмінник; 
(080346) Теплообмінник /Кипятильник РК № 2/; (080347) Теплообмінник ДАН ФП-31; (080348) Теплообмінник 
пластинч. FP-04; (080349) Теплообмінник пластинч. Розбірн FP-04 /11 пласт/; (080350) Теплообмінник плас-
тинчатий; (080351) Теплообмінник спіральний 50 м2; (080352) Теплообмінник спіральний 80 м2; (080353) Те-
плообмінник спіральний KLSO 6-30-610-10; (080354) Фільтр ФВ /3/; (080356) Холодильник спирту; (080357) 
Циклон; (080358) Циклон; (080359) Чанок замісу; (080360) Чанок замісу; (080361) Чанок замісу; (080401) 
Компютер; (080402) Компютер ARK 5280; (080403) Компютер Core i3-2130 3.4 Ghz; (080404) Компютер 
промисл Р4; (080405) Компютер промисловий ІРС -610; (080406) Компютер промисловий Р3 з платами в/в;
(080407) Компютер промисловий Р3 з платами в/в; (080408) Компютер промисловий Р4; (080409) Комутатор 
моніторів CSW-4.19; (080425) Модем 561 4ВХL/VR; (080426) Монітор 19 Samsung 959 NF; (080427) Монітор 
TFT 19 Samsung 930 ВF 272; (080428) Монітор TFT 19 Samsung 931 ВF; (080429) Монітор TFT Samsung 710 N; 
(080485) УПС блок живлення; (080488) Цистерна під мазут; (080489) Цистерна під мазут; (080490) Цистерна 
під патоку; (080497) Компютер SYA з проц. Athtton 1700; (080499) Принтер; (080503) Системний блок P-111; 
(080511) Вентилятор 11,2; (080512) Вентилятор ВДН-8; (080513) Вентилятор ВКЦ 4-76-6,3; (080514) Вен-
тилятор ВЦ 4-76-8; (080515) Вентилятор ВЦ 4-76-8; (080516) Електрощит; (080517) Замочні чанки 2 шт; 
(080518) Зерноочисна машина; (080519) Компресор АВ 300-670; (080520) Компресор фреоновий 2 шт;
(080521) Конденсатор фріоновий; (080522) Машина РО; (080523) Набір меблів /лаборат. солодового цеху/; 
(080524) Навантажувач КШП-6; (080525) Насос ВВН3/0,4; (080526) Насос ВВН-1-3 без двигуна; (080540) 
Силос для солоду; (080541) Солодозворушувач; (080542) Таль електрична; (080543) Холодильний агрегат 
ФАЛ 056/7 1984; (080544) Холодильний агрегат ФАЛ 056/7 1984; (080545) Шнек; (080548) Компютер Core 
Duo; (080549) Компютер ІТС; (080550) Компютер ІТС /прийомна/; (080555) Монітор LG L 194WT; (080556) 
Монітор TFT 19 Samsung 931 ВF; (080564) Факс Панасонік; (080568) Ємність 48 м3; (080569) Ємність 48 м3; 
(080570) Ємність 50 м3; (080571) Ємність 50 м3; (080572) Ємність 75 м3; (080573) Насос 1-СЦЛ-20-24-Г;
(080574) Насос АСВМ; (080575) Насос центр 2К6; (080582) Цистерна спиртова; (080583) Цистерна спир-
това; (080584) Цистерна спиртова; (080585) Цистерна спиртова; (080586) Щит електричний; (080587) На-
сос 1-СЦЛ-20-24-Г; (080588) Насос АСВМ; (080589) Насос дозатор НД -16; (080590) Прийомник спирту; 
(080591) Прийомник спирту; (080592) Прийомник спирту; (080593) Прийомник спирту; (080594) Котел 
КСГ 100; (080596) Компютер Intel Core DUO E7600; (080600) Компютер /бухгалтерія/; (080601) Компю-
тер /бухгалтерія/; (080603) Компютер СPU AMD Х2 2100/(бух); (080605) Монітор; (080606) Компютер Р3 
733/256/; (080607) Компютер СPU AMD Sempron LE; (080608) Модем GVC 56к; (080609) Монітор TFT BENQ;
(080611) Компютер ІТС-8440; (080612) Компютер СPU AMD Sempron LE; (080614) Системний блок Pentium; 
(080616) Генератор холодного туману; (080617) Насос СDX /B 200/25; (500300) Вентилятор СО2 для солодо-
вої грядки; (500683) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500684) Системний блок IT-Block G5400Work; 
(501261) Насосний агрегат ЕЦВ -8-25-100; (501327) Машинка миюча ММН 00 000; (501328) Інжектор; 
(501371) Котел Е 1/9; (080095) Автокран КС 3575 № 37-58; (080096) Автомашина ЗІЛ 130 № ВО 37-52 АТ; 
(080097) Автомашина ЗІЛ 130 № ВО 53-86 АТ; (080098) Автомашина ЗІЛ 130 № ВО 53-96 АТ; (080099) Авто-
машина ЗІЛ 441510 № 37-56; (080100) Автомашина ЗІЛ ММЗ-554 №37-48; (080101) Автомашина ЗІЛ-45150 
№ 37-54; (080102) Автомашина КАМАЗ 5410 № ВО 3751 АТ; (080103) Автомашина КАМАЗ № ВО 34-59 АН;
(080104) Автомашина КАМАЗ № ВО 95-86 АТ; (080105) Автомашина МАЗ № 37-49; (080106) Автомашина 
Мерседес № 37-59; (080107) Автомашина Нубіра № 83-52; (080108) Автомашина УАЗ № ВО 37-53 АТ; 
(080127) Автомашина Шевроле Еванда № 0062; (080064) Перетворювач ATV 11 KW 500V TRI; (080065) 
Перетворювач ATV 31 7.5KW 500VTRI; (080066) Перетворювач ATV 31 HU 22N4 2.2kBt 500V; (080067) Пе-
ретворювач ATV 31 HU 22N4 2.2kBt 500V; (080068) Перетворювач ATV 31 HU 30N4 3kBt 500V; (080069) 
Перетворювач ATV 3111KW 500V TRI; (080070) Перетворювач ATV 312.2KW 500V TRI; (080072) Перетво-
рювач частоти ATV 5,5кВт; (080073) Перетворювач частоти ATV 31 2,2кВт; (080074) Перетворювач частоти 
ATV 31 5,5кВт; (080076) Перетворювач частотний ACS310-03E-17A 2-4 5,5 кВт; (080077) Перетворювач 
частотний ACS310-03E-17A 2-4 7,5 кВт; (080078) Перетворювач частотний ACS310-03E-25A 4-4 11 кВт;
(080091) Бензоколонка; (080092) К-т бензоколонок /2 шт/; (080130) Барєр іскрозахисту; (080135) Газо-
аналізатор; (080138) Датчик температури ПВТ-0,1; (080151) Лічильник газу; (080166) Обчислювач обєму 
газу Універсал 02; (080170) Радіотермінал інтелектуальний iMod (шлюз); (080176) CRISTAL MYL 15S C12 /
автомат води/; (080179) Бетономішалка; (080180) Бетономішалка; (080202) Газова плита; (080203) Газова 
плита Брест; (080223) Ел.плита Гефест; (080253) Комплект меблів /столова/; (080257) Контрольний сна-
ряд; (080258) Контрольний снаряд; (080259) Контрольний снаряд; (080260) Корморізка; (080261) Кулер 
V745CST /автомат води/; (080263) Марліт; (080268) Мякий куток "Венеція"; (080269) Мясорубка МИМ-300;
(080329) Подрібнювач кормовий; (080339) Спиртомірник 250 дал; (080355) Холодильник Мінськ -1700; 
(080367) Блок захисту котла / 4шт/; (080369) Вимірювач багатоканальний УКТ 38Щ 12; (080370) Вимірювач 
багатоконт. УКТ 38Щ; (080371) Вимірювач температури ТРМ 10Щ 03-01; (080372) Вимірювач температури 
ТРМ 10Щ 03-01; (080374) Витратомір dy 15; (080375) Витратомір dy 15; (080376) Витратомір dy 15; (080377) 
Витратомір dy 15; (080378) Витратомір dy 15; (080381) Газоаналізатор; (080383) Датчик ваги F60X1tC3 NH 
10e; (080384) Датчик ваги F60X1tC3 NH 10e; (080385) Датчик ваги F60X1tC3 NH 10e; (080386) Датчик ваги 
F60X1tC3 NH 10e; (080387) Датчик ваги F60X1tC3 NH 10e; (080388) Датчик ваги F60X1tC3 NH 10e; (080389) 
Датчик тиску PR-28; (080390) Датчик тиску PС-28; (080391) Датчик тиску PС-28; (080392) Датчик тиску PС-28;
(080393) Датчик тиску PС-28; (080395) Дифманометр ДМ 3584 /12шт/; (080399) Індукційний розходомір; 
(080400) Комплект для зважування зерна; (080411) Лічильник води WIK -125-2; (080412) Лічильник води 
WIK -65-2; (080413) Лічильник хол. води WIK -65-02; (080416) Манометри /83 шт/; (080417) Мікропро-
цесорний регулятор МІК 25-02-01-1; (080418) Мікропроцесорний регулятор МІК 25-02-22-1; (080419) 
Мікропроцесорний регулятор МТР -8-13-50П; (080420) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15-03-2; 
(080421) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15-03-2; (080422) Мікропроцесорний регулятор МТР 
-8-15-03-2,0-3-00-0-000-220; (080423) Мікропроцесорний регулятор МТР -8-15-03-2,0-3-00-0-000-220; 
(080424) Мікропроцесорний регулятор МТР -8-15-08-1,5Т1,5-3-00-0-00-220; (080437) Перетворювач пост. 
напруги ПНС-1-12-3; (080438) Перетворювач пост. напруги ПНС-1-12-3; (080439) ПІД регулят. техпози-
ційний ТРМ 12Щ; (080440) ПІД регулят. техпозиційний ТРМ 12Щ; (080444) Пневмоелектричний перетво-
рювач ПЕП 11-4-2-1-1 /4 шт/; (080445) Повторювач тиску ПД-4МІ; (080446) Повторювач тиску ПД-4МІ; 
(080448) Прес для перев. манометрів; (080449) Прилад КСД-3 /3шт/; (080450) Прилад ТНМП /6 шт/; (080451) 
Прилад ФЗ /3 шт/; (080452) Прилад Ш 4540/1 /5 шт/; (080455) Регулятор багаток. УКт 38; (080456) Регулятор 
багатоканальний ТРМ 38Щ-01/4 шт/; (080457) Розходомір маси ВЛР 30 4А-ЕК-80Ф; (080458) Ротаметр РП 
0,1 ЖУЗ; (080459) Ротаметр РП 1,6 2 шт; (080460) Ротаметр РП 1,6 ЖУЗ; (080461) Ротаметр РП 2,5 ЖУЗ; 
(080462) Ротаметр РП 2,5 ЖУЗ; (080465) Сітковий комутатор 16 port ENSW-1600 SRM; (080469) Спиртомір 
СА-2; (080470) Спиртомір СА-2; (080471) Спиртомір СА-2; (080472) Спиртомір СА-2; (080473) Спиртомір 
СА-2; (080484) Тягонапороміри /15 шт/; (080491) Щит компютерного обладнання БРУ-1, БРУ-2; (080492) Щит 
компютерного обладнання розм-вар в-ння; (080493) Вологомір НЕ -lite 15 культ.; (080494) Вологомір ЦВЗ -3А;
(080495) Дестилятор; (080496) Колонка капілярна FFAP; (080498) Кондиціонер з обладнанням; (080500) 
Регулятор РРГ-11; (080501) Рефрактометр ИРФ; (080502) РН –метр НІ 8314/лабораторія/; (080504) Стінка; 
(080505) Сушильна шафа; (080506) Термостат; (080507) Фотоколориметр КФЕ 3-01; (080508) Холодильник 
Дніпро; (080509) Хроматограф газовий Кристал 2000М; (080510) Вага 5 т; (080539) Регулятор темпера-
тури і вологи МПР-51-03; (080546) Апарат УВЧ-66 /каб. медичн. обслуг/; (080547) Друкарська машинка; 
(080551) Кондиціонер з обладнанням; (080552) Кондиціонер з обладнанням; (080553) Меблі "Престиж";
(080557) Мягка частина; (080558) Спальня "Соната"; (080559) Спальня/готель/; (080560) Стерелізатор ГП-
20; (080561) Столик маніпуляційний СМ-2 /медкабінет/; (080562) Стоматологічний стіл; (080563) Телевізор 
PHILIPS 21PT5408/58; (080565) Холодильник; (080566) Холодильник; (080567) Шафа медична металева 
ШММ-2; (080576) Спиртомірник 250 дал; (080577) Спиртомірник 250 дал; (080578) Спиртомірник 75 дал; 
(080579) Спиртомірник 75 дал; (080580) Спиртомірник 75 дал; (080581) Спиртомірник 75 дал; (080595) Ко-
мод /бухгалтерія/; (080597) Кондиціонер ВЕКО; (080599) Прихожа /бухгалтерія/; (080604) Кондиціонер ВЕКО; 
(080610) Сейф; (080619) Лічильник СТКЗ-0502; (080620) Мягкий кут Міраж; (080621) Піч 393 Т; (080622) 
Плита Брест; (080623) Спиртомірник база 75,35 дал; (080624) Спиртомірник база 999,4 дал; (080625) Спир-
томірник база 1000,3 дал; (080626) Спиртомірник база 250,55 дал; (080627) Спиртомірник база 250,6 дал; 
(080628) Телевізор Sharp; (080629) Холодильник; (080082) Трансформатор 480; (080083) Трансформатор 
630; (080086) Шафа силова /2 шт/; (080061) Лічильник 9 СТКЗ 10 Q 2t3m; (080079) Регулятор MRM -12 
12ст . 100В/год; (080080) Регулятор MRM-12 12ст; (080062) Модем; (500299) Автовага /ст. завод/
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Окреме майно Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” 
у складі:
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(130020) Адмінбудинок; (130056) Адмінбудинок; (солодовий цех) (загал п. 1236,8 кв. м); (130046) 
Механізований зерносклад (загал п. 532 кв. м.); (130059) Теплиця (загал п. 431,8 кв. м.); (130018) 
автозаправка (загал п. 14,4 кв. м.); (501802) мазутонасосна /битовки/ (загал п. 65,5 кв. м.); (130019) 
автомайстерня-вага (автомайстерня); (130027) Автомайстерня-вага (вага) (загал п. 334,3 кв. м.); 
(130060) трансформаторна № 1, трансформатона № 2 (загал п. 112,5 кв. м.); (130017) Авто гара-
жі (загал п. 358,9 кв. м.); (130054) Зерносклад новий (загал п. 300,8 кв. м.); (130055) Склад типу 
"ангар" (загал п. 660,8 кв. м.); (130036) Головна будівля заводу, мокре зберігання солі (загал п. 
2840,5 кв. м.); (130037) насосна /градильня/ (загал п. 22,4 кв. м.); (130024) Будівля їдальні, будів-
ля складу їдальні (загал п. 283,1 кв. м.); (130045) Матеріальний склад (загал п. 262 кв. м.); (130043) 
Металевий склад (загал п. 155,7 кв. м.); (130057) Спиртосховище (загал п. 552,1 кв. м.); (130028) 
Ваги-побутовий корпус (загал п. 1182,7 кв. м.); (130047) Насосна барди (загал п. 38,2 кв. м.)

Тернопільська Теребовлянський 
р-н, с. Коби-
ловолоки, вул. 
Центральна, 1

(130025) Нежитлова будівля /крохмальний цех/ (загал п. 2076,7 кв. м.) Теребовлянський 
р-н, с. Коби-
ловолоки, вул. 
Центральна, 1а

(130048) Насосна станція води (загал п. 36,8 кв. м.) Теребовлянський 
р-н, с. Коби-
ловолоки, вул. 
Центральна, 45 г

(130016) Виробничий будинок (автовагова) (загал пл 23,6 кв. м.) Теребовлянський 
р-н, с. Деренівка 
вул. Промисло-
ва, 3А 

(130029) Виробничий будинок (вагова) (загал п. 8,1 кв. м.) Теребовлянський 
р-н, с. Деренівка 
вул. Промис-
лова, 3 

(130021) Артезіанська свердловина; (130022) Гідроспоруда/артезіанська свердловина; (130023) Гідро-
споруда/ артезіанська свердловина; (130030) Відстійник; (130031) Відстійник

Теребовлянський 
р-н, с. Коби-
ловолоки, вул. 
Центральна, 1 

(130032) Внутрішній трубопровід; (130033) Внутрішня каналізація; (130034) Водогін с. Долина; (130035) 
Газорозпридільна підстанція; (130039) Димова труба; (130041) Завальна яма; (130042) Завальна яма; 
(130044) Лінія електропередач; (130049) Оборотне водопостачання; (130050) Огорожа; (130051) Під"їздна 
з/д колія ст.Деренівка;

Теребовлянський 
р-н, с. Деренівка 
вул. Промис-
лова, 3 

(130052) Повітряна лінія електропередач; (130053) Сквер; (130058) Суслова комунікація; (130061) Тру-
бопровід барди; (130063) Автоматика апаратного відділення; (130064) Автоматика БРУ; (130065) Автома-
тика компресорної; (130066) Автоматика котлів; (130069) Авторозгрузчик ГУАР; (130070) Авторозгрузчик 
ГУАР; (130072) Агрегат ВДН -10; (130073) Адаптор "Взльот АТ-1"; (130074) Алкометр; (130075) Апарат 
високого тиску Karcher; (130076) Базовий блок в комплекті; (130080) Бак напорний (апаратне відділен-
ня); (130081) Бак під кислоту; (130083) Бак спиртовий; (130084) Баки з каркасом; (130085) Барбатер 
чанка замісу; (130086) Бензопомпа струмова; (130087) Бензотример ПРО МО; (130089) Бетономішалка; 
(130090) Бражна колона; (130091) Бражна колона; (130092) Бродильний чан; (130093) Бродильний чан; 
(130094) Бродильний чан; (130095) Бродильний чан; (130096) Бродильний чан; (130097) Бродильний чан; 
(130098) Бродильний чан; (130099) Бродильний чан; (130100) Бродильний чан; (130101) Бродильний чан; 
(130102) Вага електрична; (130103) Вага настільна; (130104) Вага настільна; (130105) Вакуум переривач 
ККО; (130106) Вакуумпереривач; (130107) Вакуумпереривач; (130108) Вакуумпереривач; (130109) Ваку-
умпереривач; (130110) Вакуумпереривач бражної колони; (130111) Вакуумпереривач бражної колони; 
(130112) Вальці; (130113) Варочна колона; (130114) Варочна колона; (130115) Варочна колона; (130116) 
Варочна колона; (130117) вентилятор; (130118) Вентилятор (варочне); (130119) Вентилятор витяжний; 
(130120) Вентилятор ВЦП; (130121) Вентилятор ЦН (мехмайстерня); (130123) Видержувач; (130125) Ви-
мірювач- регулятор видержувача; (130126) Витратомір; (130127) Витратомір; (130128) витратомір рп-2,5; 
(130129) Вловлювач бражної колони; (130130) Вологомір НЕ15; (130131) Вставка бражної колони; (130132) 
Газовий розпридільник; (130133) Газовий розпридільник; (130134) Газовий розпридільник; (130135) Ге-
нератор; (130136) Гідравлічний частотний насос; (130137) Гідродозатвор д108; (130138) Головка миюча;
(130139) Головка миюча; (130140) Горілка ГМГ-5; (130141) Горілка ГМГ-5; (130142) Датчик рівня; (130143) 
Датчик тиску; (130144) Датчик тиску; (130145) Двигун 15 кВт; (130146) Двигун 3 кВт; (130147) Двигун ре-
дукторний (дріжджове); (130148) Двигун редукторний (дріжджове); (130149) Двигун редукторний (дріжджо-
ве); (130150) Двигун редукторний (дріжджове); (130151) Двигун редукторний (дріжджове); (130152) Двигун 
редукторний (дріжджове); (130153) Двигун-редуктор передаточного чана; (130155) Дефлегматор; (130156) 
Дефлегматор; (130157) Дефлегматор; (130158) Дефлегматор; (130159) Дефлегматор; (130160) дефлегма-
тор; (130161) дефлегматор; (130162) Дефлегматор; (130163) Дефлегматор; (130164) Дефлегматор РК-F-40; 
(130165) Димосос; (130166) Димосос; (130167) Дистилятор; (130169) Дифманометр; (130170) Дифмонометр;
(130171) Дріжджанка; (130172) Дріжджанка; (130173) Дріжджанка; (130174) Дріжджанка; (130175) Дріжджан-
ка; (130176) Дріжджанка; (130177) Дробарка А1 ДМ 2Р-55; (130178) Дробарка А1 ДМ 2Р-75; (130180) Дробарка 
ДДМ-5; (130181) Дробарка ДДМ-5; (130182) Економайзер; (130183) Економайзер НД-330; (130184) Екскаватор 
ковшовий; (130185) Експрес-машина; (130186) Електровологомір; (130187) Електродвигун; (130188) електро-
двигун; (130189) Електродвигун; (130190) Електродвигун 110 кВт; (130191) Електродвигун 30 кВт; (130192) 
Електродвигун 30 кВт; (130193) Електродвигун 30 кВт; (130195) Електродвигун 37 кВт; (130196) Електродви-
гун 37 кВт; (130197) Електродвигун 37 кВт; (130198) Електродвигун 45 кВт; (130199) Електродвигун 55 квт;
(130200) Електродвигун 90 кВт; (130201) Електрозварювальний апарат; (130203) Електрозварювальний апарат; 
(130204) Електромагнітний витратомір; (130205) Електромагнітний витратомір; (130206) Електронасос К-1080-
160; (130208) Електронасос Х-90-10; (130209) Електронасос Х-90-10; (130210) Електросирена; (130211) 
Електротельфер; (130212) Епюраційна колона; (130213) Збірник 4 м. куб; (130214) Збірник артезіанської води; 
(130215) Збірник епюрату 1,0 м. куб; (130216) Збірник епюрату 1,5 м. куб; (130217) Зварювальний транс-
форматор; (130219) Зерноочисна машина; (130220) Зерноочисна машина МПО-50; (130223) Кип’ятильник 
S-80 м. кв. н/ж; (130224) Кип’ятильник ККО 15 м.кв.; (130225) Кипятильник 50 м. кв; (130226) Кипятильник 
25 м. кв.; (130227) Кипятильник РК 1; (130228) Кипятильник РК 2; (130229) Клемно- блочне з"єднання;
(130230) Клемно- блочне з"єднання; (130231) Клемно- блочне з"єднання; (130232) Колона кінцевої очистки; 
(130240) Комплект зрошувальний до градирні ГМВ 100Н; (130241) Комплект зрошувальний до градирні ГМВ 
100Н; (130242) Комплект зрошувальний до градирні ГМВ 60н; (130243) Комплект зрошувальний до градирні 
ГМВ 60н; (130244) Комплект панелей електрощитової (БРУ); (130245) Компресор; (130246) Компресор; 
(130247) Компресор ПК3,5; (130248) Компресор-повітродувка; (130251) Комп’ютер в комплекті; (130252) 
Комп’ютер в комплекті; (130253) Конвеєр гвинтовий РЗ-БКМ-180 шт 2; (130254) Конвеєр стрічковий; 
(130255) Конденсатовідводчик поплавклвий 11/2FT-14; (130256) Конденсатовідводчик поплавковий ДП-25; 
(130257) Конденсатовідводчик поплавковий ДП-25; (130258) Конденсатор; (130259) Конденсатор; (130260) 
Конденсатор; (130261) Конденсатор; (130262) Конденсатор; (130263) Конденсатор; (130264) конденсатор; 
(130265) Конденсатор; (130266) Конденсатор; (130267) Конденсатор F-10; (130268) Конденсатор ЕК;
(130269) Конденсаторні банки; (130270) Контактна головка; (130271) Контактор 3-х фазний; (130273) 
Контейнер для кислоти; (130274) Контрольний снаряд; (130275) Корпус подрібнювача; (130276) Косарка; 
(130277) Котел BOSH; (130278) Котел LOOS-UL-SX14000*10; (130279) Котел металевий (ємкість спиртова); 
(130280) Котел металевий (ємкість спиртова); (130281) Котел металевий (ємкість спиртова); (130282) Котел 
металевий (ємкість спиртова); (130283) Котел металевий,(ємкості спиртові); (130284) Кришка діаметр 800 
РК-2; (130285) Куб діаметр 800 РК-2; (130286) Кубова частина РК1; (130287) Кубова частина ЕК; (130288) 
Лічильник газу; (130289) Лічильник газу; (130290) Лічильник газу; (130291) Лічильник газу; (130293) Лі-
чильник холодної води; (130294) Мазутна місткість; (130295) Мазутна місткість; (130296) Мазутна місткість;
(130297) Мембранний насос-дозатор РОМ ДВШ; (130298) Механізм електричний однообертовий; (130299) 
Механізм електричний однообертовий; (130300) Механізм електричний однообертовий; (130301) Механізм 
електричний однообертовий; (130302) Мийка Karcher НД 10/29; (130303) Мікропроцесор; (130304) Мікро-
процесорний регулятор; (130305) Мікропроцесорний регулятор; (130306) Мікропроцесорний регулятор; 
(130307) Мікропроцесорний регулятор; (130308) Мікропроцесорний регулятор; (130309) Мікропроцесор-
ний регулятор; (130310) Мікропроцесорний регулятор; (130311) Мікропроцесорний регулятор; (130312) 
Мікропроцесорний-регулятор; (130313) Мікропроцесор-регулятор; (130314) Мікропроцесор-регулятор; 
(130315) Мікропроцесор-регулятор; (130316) Мікропроцесор-регулятор; (130317) Мікропроцесор-регулятор;
(130318) Мікропроцесор-регулятор; (130319) Мікропроцесор-регулятор; (130320) Мікропроцесор-
регулятор; (130321) Мікропроцесор-регулятор; (130322) мікропроцесор-регулятор; (130323) 
мікропроцесор-регулятор; (130324) Мікропроцесор-регулятор; (130325) Мікропроцесор-регулятор; (130326) 
Мікропроцесор-регулятор; (130327) мікропроцесор-регулятор; (130328) Мікропроцесор-регулятор; (130329) 
Мікропроцесор-регулятор; (130330) Мікропроцесор-регулятор; (130331) Мікропроцесор-регулятор; 
(130332) Мікроскоп; (130333) Міксер; (130334) Міксер; (130335) Міксер; (130336) Міксер; (130337) Міксер;
(130338) Міксер; (130339) Міксер; (130340) Міксер; (130341) Міксер; (130342) Міксер; (130343) Мірник 250 
дал; (130344) Мірник 250 дал; (130345) Мірник 250 дал; (130346) Мірник 250 дал; (130347) Мірник 250 дал; 
(130348) Мірник 250 дал; (130349) Мірник 75 дал; (130350) Мірник 75 дал; (130351) Мірник 75 дал; (130352) 
Мірник 75 дал; (130353) Мірник 75 дал; (130354) Мірник 75 дал; (130355) Мірник 75 дал; (130356) Мірник 75 
дал; (130358) Місткість 10 м. куб.; (130359) Місткість 100 м. куб.; (130360) Місткість 100 м. куб.; (130361) 
Місткість 12 м. куб (ФГЕС); (130362) Місткість 12 м. куб.; (130363) Місткість 25 м. куб.; (130364) Місткість 
25 м. куб.; (130365) Місткість 3 м. куб.; (130366) Місткість 3 м. куб.; (130367) Місткість 800 дал (ФГЕС);
(130368) Місткість на спирт і ФГЕС; (130369) Місткість на спирт і ФГЕС; (130370) Місткість на спирт 
і ФГЕС; (130371) Місткість на спирт і ФГЕС; (130372) Місткість на спирт і ФГЕС; (130374) Місткість 
спиртова 70 м. куб.; (130375) Місткість спиртова 70 м. куб.; (130376) Місткість спиртова 70 м. куб.; 
(130379) Монітор; (130380) Монітор; (130381) Мотор-редуктор МР2-10; (130382) Напівпричіп МАЗ; 
(130383) Насос "VVILO багатоступневий для водопостачання МН 1406-1/Е3-400-502; (130384) На-
сос 3М-65-160; (130385) Насос СВт 751/01 компані; (130386) Насос 2-х плунжерний (дробилка); 
(130387) Насос 3 ЖНС; (130388) Насос 3 М 40 - 200/7,5; (130390) Насос 3М 40-200/75; (130391) 
Насос 3м/40-200; (130392) Насос 3М40-200/7.5; (130393) насос 3м-40-200\55-1; (130394) насос 
3м-40-200-\55-1; (130395) насос 3м-40-200-55; (130396) Насос 40/120; (130397) Насос 50/35/125 
(підвал); (130398) Насос 80/60/160; (130399) Насос 80/65/100; (130400) Насос DWO-400; (130401) 
Насос SHOS-40-160; (130402) Насос SHOS-40-160; (130403) Насос SV1600/4; (130404) Насос SY-
1606 F05; (130405) Насос TWV-3-0130; (130406) Насос U 5S-150/5T; (130407) Насос V3S 90/4Т;
(130408) Насос V5S-120/4 T; (130409) Насос Wilo-400; (130410) Насос АХ 50-32-20 к - Сд з ел/дв 2 кВт/ 30000 
об/хв; (130413) Насос вакуумний ВН-16 (варочне); (130415) Насос водяний; (130417) Насос гвинтовий; 
(130418) Насос гвинтовий; (130419) насос ГСГ-4-100-250\40; (130420) Насос ДВО; (130421) насос дмс-400; 
(130422) Насос дозатор (варочне); (130423) Насос дозатор (варочне); (130424) Насос ЕЦВ; (130428) Насос 
ЕЦВ; (130430) Насос ЕЦВ; (130431) Насос ЕЦВ; (130439) Насос ЕЦВ6-4-130; (130440) Насос К 100/65/250 
(став); (130441) Насос К 100/65/250 (став); (130443) Насос К 60/30/165 (бродильне); (130445) Насос К 
90/85 (зливне); (130446) Насос К 90/85 (зливне); (130448) Насос К-50/160; (130449) Насос К-65/50/160 з 
двигуном; (130450) Насос К-65/50/160 з двигуном; (130451) Насос НДЕ-20/95/С; (130452) Насос НКР-05-
200/190; (130453) Насос НМШ 8/25-6,3/25 з ел/дв. 7,5 кВт; (130454) Насос НШ (патока); (130455) Насос 
НШ (патока); (130456) Насос НШ 40/40 (патока); (130457) Насос НШ-1; (130458) Насос НШ-80 (патока);
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(130459) Насос ПДВ 16/20 В; (130460) Насос погружний 4 SD10/30 ЕС; (130462) Насос СВТ-160; (130464) 
Насос СМ 80-50-200/2; (130465) Насос СМ 80-50-200/2; (130466) Насос спиртовий 80 м. куб.; (130468) 
Насос Х 65/50/160; (130469) Насос Х 65/50/160; (130470) Насос Х 80/50/160 (котельня); (130471) Насос 
Х 80/65/160; (130472) Насос Ха-65-50-160; (130474) Насос ЦНГС (котельня); (130477) Насос CDLF-8-160; 
(130478) Насос V9S-150/3T; (130479) Насос-вакуум ВВЦ-1-3; (130480) насос-дозатор; (130481) насос-
дозатор рдг; (130482) Насос-дозатор РДЕ-СС/М; (130483) Насосний агрегат "Водолій"; (130484) Натрій-
катіонітовий фільтр; (130487) Норія; (130489) Норія; (130490) Норія; (130491) Норія; (130492) Норія 10/20;
(130493) Норія НТЦ20/20; (130494) Норія НЦГ; (130498) Паровий котел ДКВР; (130499) Пароінжектор; (130500) 
Пароінжектор; (130502) Перетворювач тиску; (130503) Перетворювач тиску; (130504) Перетворювач тиску; 
(130505) Перетворювач тиску; (130506) Перетворювач тиску; (130507) Перетворювач тиску; (130508) Пере-
творювач тиску; (130509) Перетворювач тиску РС-28.0; (130510) Перетворювач тиску РС-28.0; (130511) Пе-
ретворювач тиску РС-28.0; (130512) Перетворювач тиску РС-28.0; (130513) Перетворювач тиску РС-28.0; 
(130514) Перетворювач тиску РС-28.0; (130515) Перетворювач тиску РС-28.0; (130517) Підігрівач бражки;
(130518) Підігрівач бражки; (130519) Підйомник (сушилка); (130520) Пневматичний перетворювач; (130521) 
Пневматичний перетворювач; (130522) Пневматичний перетворювач; (130523) Пневматичний перетворю-
вач; (130524) Пневматичний перетворювач; (130525) Пневматичний перетворювач; (130526) Погрузчик 
КШП-6; (130527) Погрузчик КШП-6; (130528) Погрузчик КШП-6; (130529) Подбрібнювач ПМШ-5; (130530) 
Подрібнювач гарнітури; (130531) Поплавковий конденсатовідвідник фланц. НSR-25F Dn50; (130532) Прес 
ВПО 20Н; (130533) Привідний пристрій; (130534) Принтер; (130535) Принтер; (130536) Пристрій відсі-
каючий; (130538) Прінтер; (130543) Регулятор; (130544) Регулятор обертів; (130545) Регулятор обертів;
(130546) Регулятор температури; (130547) Регулятор температури; (130548) Регулятор тиску газу; (130549) 
Редуктор ГФО-1; (130550) Редуктор ГФО-2; (130551) Резервуар (барда); (130552) Ректифікаційна колона 
№ 2 (розгінна); (130553) Ректифікаційна колона; (130554) Рівномір; (130555) Рівномір; (130556) рН -метр 
МР 511; (130557) Ротаметр РП-2,5; (130558) Ротаметр РП-2,5; (130559) Ротаметр РП-25 х 4,3; (130560) 
Роутер; (130561) РС-28/0-60 КРА/Р/М; (130562) РС-28/ ЕХ 110-40; (130563) РС-28/ЕХ40-40 КРО РДМ; 
(130564) РС-28/ЕХ40-40 КРО РДМ; (130565) РС-28/ЕХ40-40 КРО РДМ; (130566) РС-28/ЕХ50-50 КРО РДМ;
(130567) Рукав з н/ж AISI 321 DN80 H 18 dar під приварку L -300¶; (130568) Свердлильний станок; (130569) 
Свердлильний станок; (130570) Сепаратор А-1 БМЄ-6; (130571) Сепаратор бражки; (130572) Сепаратор 
ПРП; (130573) Сивушна колона; (130574) Силос; (130575) Силос; (130576) Силос; (130577) Силос; (130578) 
Силос; (130579) Силос; (130580) Силос; (130581) Силос; (130582) Силос; (130583) Силос; (130584) Силос; 
(130585) Силос; (130586) Силос 70 м. куб.; (130587) Силос 70 м. куб.; (130588) Силос 70 м. куб.;
(130589) Силос 70 м. куб.; (130590) Силос 70 м. куб.; (130591) Системний блок; (130592) Системний блок; 
(130595) Спиртомир СА-2; (130596) Спіральний теплообмінник S=20 м2; (130597) Спіральний теплооб-
мінник S=25 м2; (130599) стропи; (130600) Стропи СКП; (130603) Танки лагерні; (130604) Танки лагерні; 
(130605) Танки лагерні; (130606) Танки лагерні; (130607) Танки лагерні; (130608) Танки лагерні; (130609) 
Танки лагерні; (130610) Танки лагерні; (130611) Танки лагерні; (130612) Танки лагерні; (130613) Теплообмін-
ник; (130614) Теплообмінник (холод); (130615) Теплообмінник (холод); (130616) Теплообмінник спіральний;
(130617) Теплообмінник спіральний S=80 м2; (130618) Токарний станок; (130620) Точильний (шліфувальний) 
станок; (130621) Трактор Т-150; (130623) Трактор Т-40; (130624) Транспортер; (130625) Транспортер ГБ; 
(130626) Трансформатор; (130627) Трансформатор; (130628) Трансформатор; (130629) Трансформатор зва-
рювальний; (130630) Трансформатор ТП 400/10; (130631) Установка ПЗК до крана; (130632) Установка помяк-
шення води; (130633) Фільтр механічний; (130634) Фільтр механічний; (130635) Фільтр механічний; (130636) 
Фільтр механічний; (130637) Фільтр ХВО; (130638) Фотоелектрокалориметр; (130640) Фрезерний станок;
(130641) Хромотограф; (130642) Царга 800 мм (РК-2); (130643) Царга 800 мм (РК-2); (130644) Царга бродиль-
ного відділення (спиртоловушка); (130645) Царга д 800 мм (РК-2); (130646) Царга сивушної колони; (130647) 
Царга сивушної колони; (130650) Циклон пиловловлювача; (130652) Цукромір; (130653) Чанок замісу; (130654) 
Чанок замісу; (130655) Чанок замісу; (130656) Частотний перетворювач; (130657) Частотний перетворювач; 
(130658) Частотний перетворювач; (130659) Частотний перетворювач; (130660) Частотний перетворювач; 
(130661) Частотний перетворювач; (130662) Частотний перетворювач; (130663) Частотний перетворювач;
(130664) Частотний перетворювач; (130665) Шлюзовик дозатор РЗ БМК; (130666) Шлюзовик дозатор РЗ БМК; 
(130667) Шнек; (130668) Шнек; (130669) Шнек в комплекті; (130670) Шнек з редуктором; (130671) Шнек зер-
новий; (130672) Шнек УТС-320; (130673) ШРП з регулятором РДБС; (130674) Щит; (130675) Щит струму си-
ловий; (130676) Щит струму силовий; (130677) Щит струму силовий; (130678) Щит струму силовий; (130679) 
Щит струму силовий; (130680) Щит струму силовий; (130681) Щит струму силовий; (130682) Щит струму 
силовий; (130683) Щити для підстанції; (500467) Комп’ютер із установленою ОС, клавіатура, мишка (комплект);
(500468) Комп’ютер із установленою ОС, клавіатура, мишка (комплект); (500474) Системний блок IT-Block 
G5400Work; (500475) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1 P31020000000010; (500652) Багатофункційний 
пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i; (501392) Ротаметр РП-2,5 ЖУЗ; (501401) Масовий витратомір; 
(501403) Контактор BF 65 00 A230; (501404) Царга колони; (501406) Адаптер струмового виходу; (501408) 
Клапан 25ч36ем Ду20; (501410) АИР 100S4Y2V2081; (130002) Автокран; (130004) Автомобіль Mersedes-
Benz; (130005) Автомобіль ГАЗ 330232-414; (130006) Автомобіль ГАЗ-53; (130007) Автомобіль ГАЗ-53-12; 
(130008) Автомобіль ЗІЛ 451-1412; (130009) Автомобіль КАМАЗ; (130011) Автомобіль МАЗ-543240-2120; 
(130012) Автомобіль САЗ; (130013) Автомобіль САЗ; (130014) Автомобіль УАЗ-469; (130686) Конвектор; 
(130687) Конвектор газовий; (130688) Кондеціонер; (130689) Кондиціонер; (130690) кондиціонер; (130691) 
Копіювальний апарат; (130693) Меблі в наборі; (130694) Меблі лабораторні; (130695) Меблі офісні; (130696) 
Меблі офісні; (130697) Меблі офісні; (130698) Монітор; (130701) Шафа лабораторна; (130702) АИР 100 
S4Y2V2081; (130705) Мікропроцесор-регулятор; (130706) Насос U 5S-120/4T; (130707) Насосний агрегат 
ЕЦВ 6-4-130; (501823) Розливочний апарат

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму ва ча  

або збе рі га ча, код за 
ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

Гідротехнічні споруди ставка у складі: водонапуск, 1; гребля, 
2; контурна дамба, 3; водоскидна споруда, 4; службовий 
місток, 5; відвідний канал, 6

Тернопільська Кременецький р-н, 
с. Кушлин, вул. Цен-
тральна, 7

СТОВ «Ранок», код за ЄДРПОУ 
30917266

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Гідротехнічні споруди ставка у складі: водонапуск, 1; гребля, 
2; контурна дамба, 3; водоскидна споруда, 4; службовий 
місток, 5; відвідний канал, 6

Тернопільська Кременецький р-н, 
с. Горинка, вул. За-
річна, 57

СТОВ «Ранок», код за ЄДРПОУ 
30917266

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Нежитлові приміщення площею 263,3 кв. м Тернопільська м. Кременець, 
вул. Чорновола 
В’ячеслава, 1а, при-
міщення 1

Головне управління статистики 
у Тернопільській області, код 
за ЄДРПОУ 02362374

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Павільйон Тернопільська м. Тернопіль, вул. 
Микулинецька, 23а

Державне підприємство 
«Об’єднання по торгівлі та 
постачанню», код за ЄДРПОУ 
02124551

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Приміщення складу Тернопільська м. Тернопіль, вул. 
Микулинецька, 23а

Державне підприємство 
«Об’єднання по торгівлі та 
постачанню», код за ЄДРПОУ 
02124551

Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан-
со ут риму ва-
ча або збе рі-

га ча, код  
за ЄДРПОУ

Назва  
органу  

при ва ти-
за ції

Група інвентарних об’єктів у складі: ДП «Укр-
спирт», код 
за ЄДРПОУ 
37199618

Регіональне 
відділення 
Фонду по 
Івано-
Франківській, 
Чернівецькій 
та Терно-
пільській  
областях

адміністративно-виробничий корпус з складськими приміщеннями і підвалом, загальною площею 1133,1 кв. м,  
що складається з:  цеху розливу площею 98,7 кв. м.,  сортувального відділення площею 11,1 кв. м.,  напірно-
фільтрувального відділення площею  21,4 кв. м.,   котельні площею  15,9 кв. м., водопідготовчого відділення 
площею  37,3 кв. м.,  будівлі купажного відділення площею  65,4 кв. м., адміністративного приміщення  площею 
883,3 кв. м.; склад матеріалів площею 23,1 кв. м.; прохідна площею  15,4 кв. м.; огорожа 280 пог. м.; (150004) 
спиртоприйомник; (150006) ворота металічні;  (150072) пожежна сигналізація;  (150069) місткість; (150068) міст-
кість; (150417) збірник фільтр горілки № 2;  (150416) збірник невиправного браку;  (150420) місткість напірний 
чан; (150409) автокар;  (150425) чан довідний  № 1; (150429) чан сортировочний;  (150418) збірник фільтр горілки 
№ 1;  (150430) трансформаторна підстанція КТП-6; (150422) місткість напірний чан; (150424) пісочний фільтр; 
(150421) напівавтомат для закупорки;  (150427) чан довідний  № 3; (150412) бак напірний; (150411) апарат для 
закупорки пляшок;  (150410) автомат-штамп; (150426) чан довідний  № 2;  (150428) чан довідний  № 4; (150423) 
пристрій для розливу горілки;  (150419) мірник спирту;  (150413) вугільна колонка № 2

Терно-
пільська

Тернопіль-
ський р-н., 
с. Чистилів, 
вул. Друж-
би, 10А 

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму ва ча  

або збе рі га ча, код за 
ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

Нежитлова будівля адмінбудинок, гараж, огорожа, загальною 
площею 138,9 кв. м 

Тернопільська Козівський р-н, смт 
Козова, вул. Коков-
ського Ф., 20

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Тернопіль-
ській області, код за ЄДРПОУ 
40310895

Регіональне відділення Фонду 
по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській 
областях

Будівля гаража загальною площею 25,2 кв. м Тернопільська Лановецький р-н, м. 
Ланівці, вул. Україн-
ська, 48

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Тернопіль-
ській області, код за ЄДРПОУ 
40310895

Регіональне відділення Фонду 
по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській 
областях

Адміністративний будинок загальною площею 113,2 кв. м Тернопільська Лановецький р-н, м. 
Ланівці, вул. Україн-
ська, 48

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Тернопіль-
ській області, код за ЄДРПОУ 
40310895

Регіональне відділення Фонду 
по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській 
областях

Адмінбудинок з допоміжними будівлями, загальною площею 
138,4 кв. м

Тернопільська Монастириський р-н, 
м. Монастириська, 
вул. Лесі Українки, 10

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Тернопіль-
ській області, код за ЄДРПОУ 
40310895

Регіональне відділення Фонду 
по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській 
областях

Нежитлові будівлі (адмінбудинок площею 117,9 кв. м та 
сарай площею 43,6 кв. м)

Тернопільська Заліщицький р-н, м. 
Заліщики, вул. 40 
років Перемоги, 3

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Тернопіль-
ській області, код за ЄДРПОУ 
40310895

Регіональне відділення Фонду 
по Івано-Франківській, Чер-
нівецькій та Тернопільській 
областях
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Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан-
со ут риму ва-
ча або збе рі-

га ча, код  
за ЄДРПОУ

Назва  
органу  

при ва ти-
за ції

Окреме майно Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту  ДП “Укрспирт”   у складі: ДП “Укр-
спирт”, код 
за  ЄДРПОУ 
37199618

Регіональне 
відділення 
Фонду по 
Івано-
Франківській, 
Чернівецькій 
та Терно-
пільській 
областях

(180015) Автогаражі з побутовими приміщеннями (загал. пл. 1290,3 кв. м.); (180017) Бродильне відділення (загал. 
пл. 702,9 кв. м.); (180018) Будинок цеху вуглекислоти (будинок СО2 (склад)); (180019) Будинок цеху вуглекис-
лоти (будинок СО2) (загал. пл.  427,6 кв. м.); (180020) Автовагова з прохідною (загал. пл. 363 кв. м.); (180022) 
Будівля механізованої солодовні, літ. "В" (загал. пл. 865,1 кв. м.); (180024) Варочне  відділення (загал. пл. 349,6 
кв. м.); (180026) Водяна насосна (загал. пл.  76,0 кв. м.); (180030) Компресорна (загал. пл. 44,8 кв. м.); (180031) 
Контора, цоколь, підвал (загал. пл. 1106,4 кв. м.); (180032) Корпус консервного цеху (загал. пл. 644,0 кв. м.); 
(180033) Корпус заводу (загал. пл. 1764,0 кв. м.); (180034) Майстерня (загал. пл. 340,6 кв. м.); (180035) Меха-
нізований  зерносклад (загал. пл. 1100,7 кв. м.); (180036) Мокре зберігання солі, літ. "У" (загал. пл. 16,5 кв. м.);
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пільська

м. Борщів,  
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вих Стріль-
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(180039) Очисні  споруди; (180040) Очисні споруди (загал. пл. 93,7 кв. м.); (180045) Підвал (загал. пл. 35,5 
кв. м.); (180046) Підробочне  відділення (загал. пл. 652,3 кв. м.); (180048) Котельня (загал. пл. 431,2 кв. м.); 
(180052) Свинарник для вирощування 100 голів, літ. "К" (загал. пл.  478,5 кв. м.); (180055) Склад  їдальні (за-
гал. пл. 38,3 кв. м.); (180056) Склад-рамник (загал. пл. 1177,7 кв. м.); (180057) Склад-рамник (тари) (загал. 
пл.  429,1 кв. м.); (180058) Соляна насосна, літ. "У1" (загал. пл.  17,4 кв. м.); (180064) Схема мокрого помолу,  
літ "В2" (загал. пл. 177,4 кв. м.); (180068) Трансформаторна підстанція (загал. пл. 43,0 кв. м.); (180071) Цех по 
виробництву білкового корму; (180072) Цех по виробництву білкового корму(бюджет) (загал. пл. 233,6 кв. м.)

(180023) Прохідна вага (загал. пл. 103,3 кв. м.); (180059) Прохідна, мірне відділення (загал. пл. 226,5 кв. м.); 
(180065) Зерносклад (загал. пл. 66,1 кв. м.); (180021) Переносний вагончик; (180980) Цистерни, 7; (180981) 
Цистерни, 8; (180982) Цистерни, 9; (180038) Огорожа, 3

(180016) Бардопровід; (180025) Відстійник барди; (180027) Димова труба; (180028) Кабельна лінія до заводу; 
(180029) Кабельна лінія до рубільника; (180037) Огорожа спиртзаводу; (180051) Свердловина

м. Борщів,  
пров. Січо-
вих Стріль-
ців, 2 

(180041) Під’їздна колія з площадками; (180042) Під’їздна колія з площадками нова; (180043) Під’їздні дороги 
(спиртзавод); (180044) Під’їздні дороги (спиртобаза);
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на Бандери, 
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(180047) Площадка під мокру кукурудзу Борщів; (180049) Резервуар  паточний (2000 т.); (180050) Резервуар 
мелясний 1000 т; (180053) Скважина № 1 водопостачання; (180054) Скважина № 2 водопостачання; (180060) 
Спортивний  майданчик; (180061) Ставок оборотних вод № 1; (180062) Ставок оборотних вод № 2; (180063) Ставок 
оборотних вод № 3; (180066) Теплотраса  150 м; (180067) Технічний водопровід; (180069) Тунель; (180070) Фонтан

180701) Ємкість 60 м3; (180708) Збірник для збереження кислоти; (180910) Резервуар мелясний - 500 т.; 
(180911) Резервуар УДХ-8 (вуглекислотний); 

м. Борщів,  
пров. Січо-
вих Стріль-
ців, 2  

(180964) Цистерна ШРУ-6 (склад кислоти); (180966) Цистерна 10 м3 (приймальний збірник меласи); (180968) Цис-
терна для бензину; (180969) Цистерна для дизпалива; (180971) Цистерна спиртова № 1; (180972) Цистерна спирто-
ва № 10; (180973) Цистерна спиртова № 11; (180974) Цистерна спиртова № 12; (180975) Цистерна спиртова № 2; 
(180976) Цистерна спиртова № 3; (180977) Цистерна спиртова № 4; (180978) Цистерна спиртова № 5; (180979) 
Цистерна спиртова № 6; (501367) Ємкість  16 м3 для рідкого палива; (501368) Ємкість  16 м3 для рідкого палива;
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(501369) Ємкість  16 м3 для рідкого палива; (501370) Ємкість 16 м3 для рідкого палива; (180074) Автомобільний  
розгрузчик  ГУАР (солод); (180075) АГФО з хім. приводом  В-200-2  (4 шт.); (180080) Вага  АХІС АД-500; (180082) 
Вентилятор  ВО6-300-8Н1А з електро-двигуном; (180083) Вентилятор  ВО6-300-8Н1А з електро-двигуном; 
(180084) Візок гідравлічний DF-V Рокла (склад); (180086) Газгольдер - 4310 (вуглекислотний); (180090) Гостро-
парова контактна головка (варильне); (180092) Датчик  тиску  ДДІ -10 (варильне); (180093) Датчик  тиску  ДДІ-10 
(сушильне); (180094) Датчик  тиску  метран  100-Ех-ДД-1430; (180095) Датчик  тиску  метран 100-Ех-ДД-1432-02; 
(180098) Датчик тиску Сапфір 22 ДД 2420-Ухл3.1-0,5/ 6,3 кПа; (180099) Датчик тиску Сапфір 22 ДИ 2110-Ухл3.1-
0,5/1кПа; (180100) Датчик тиску Сапфір 22 ДИ 2120-Ухл3.1-0,5/ 2,5 кПа; (180101) Датчик тиску Сапфір 22 ДИ 
2151-Ухл3.1-0,5/ 1,6 МПа; (180102) Датчик тиску Сапфір 22 ДИВ; (180103) Дефлегматор   63 м2 (апаратне); 
(180104) Дефлегматор БК (підігрів замісу); (180105) Дефлегматор  БК 63 м2; (180106) Дефлегматор  ЕК 63 м2; 
(180107) Дефлегматор  ККО 40 м2; (180108) Дефлегматор  ККО-1 32 м2; (180109) Дефлегматор  РК-1 63 м2; 
(180110) Дефлегматор  РК-2 40 м2; (180111) Дефлегматор  РК-2 F-40 м2.; (180115) Електротельфер (вугле-
кислотний); (180120) Затвор шлюзовий ШЗХ-6 з приводом; (180121) Зерноподрібнювач ДМ 2р-55 (розмольне); 

(180122) Змішувач газовий (вуглекислотний); (180125) Кип’ятильник  БК КР 106.594.00  F-100 м2; (180126) 
Кип’ятильник  ЕК F-30 м2; (180127) Кип’ятильник ККО КР 106.28.52.00  F-70 м2; (180128) Кип’ятильник  РК-1 
F-70 м2; (180129) Кипятильник  F- 5 м2 (бойлерна); (180130) Кип’ятильник  F-5 м2 (бойлерна); (180135) Клапан 
СППК-50-В (котельня); (180136) Клапан СППК-50-В (котельня); (180137) Колонка магнітна КМ-50 1; (180138) 
Колонка магнітна КМ-50 2; (180143) Комп’ютер  СеІ  2,5/256/80 GB 7200 FDD (лаб); (180146) Комп. Фокстрот К402 
АМД ХП 1800 (млини); (180149) Компресор (компресорна); (180150) Компресор 2 УП 125/3 (вуглекислотний); 
(180151) Компресор 2-УП (вуглекислотний); (180152) Компресорна станція ПКС; (180153) Компресорна установка 
(компресорна); (180154) Комп’ютер AMI MINI A SEMPRON 1100 (лаб); (180155) Комп’ютер Technic (лабораторія); 
(180156) Комп’ютер  АМД К7-1000 (апар); (180167) Конденсатор  БК F-16 м2; (180168) Конденсатор  ЕК F-13 м2;

 (180169) Конденсатор  ККО F-13 м2; (180170) Конденсатор  РК-1 F-13 м2; (180171) Конденсатор  РК-2 F-10 м2; 
(180172) Конденсатор сивушного масла РК-1 F-13 м2; (180173) Конденсатор сивушного масла РК-2 F-10 м2.; 
(180174) Конденсатор сивушного спирту РК-1 F-10 м2; (180175) Конденсатор СО2 F-20 м2; (180176) Коректор газу 
(котельня); (180179) Ловушка  БК F-10 м2.; (180180) Ловушка  ЕК F-10 м2.; (180181) Ловушка  РК F-10 м2.; (180183) 
Мікропроцесорний регулятор  МІК-25-03-03-3; (180184) Мікропроцесорний регулятор  МІК-25-03-03-3; (180185) 
Мікропроцесорний регулятор  МІК-25-03-03-3; (180186) Мікропроцесорний регулятор  МІК-25-03-03-3; (180187) 
Мікропроцесорний регулятор  МІК-25-03-03-3; (180188) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15-05; (180189) Мі-
кропроцесорний регулятор МТР 8-15-09-1; (180190) Модуль зв’язку MC-iMOD-VEGA-1 (шлюз); (180191) Монітор  
TFT  Samsung  19940  N (БРУ); (180192) Монітор  ТFT  Samsung  19940  N (БРУ); (180194) Монітор LG TFT 1810 
(лаб); (180197) Монітор TFT 19" Samsung 943N (лаб); (180199) Надвагові бункера (розмольне); (180201) Насос   
3М 65-200/22 нерж.; (180202) Насос  CDX/A 120/20; (180203) Насос  LPS 50/40; (180204) Насос вакуумний  ВВН 1-3 
дв. 7,5-1500; (180205) Насос вакуумний  ВВН 1-3 дв. 7,5-1500; (180206) Насос вакуумний ВВН 1-3 дв. 7,5-1500;

(180207) Насос  W Q 40-45-4; (180209) Насос  DW M 100A; (180210) Перетворювач частоти 2,2 кВт 380В, 
ЕТМD222L4TXA; (180211) Підігрівач бражки № 1 F-45 м2.; (180212) Підігрівач бражки № 2 F-45 м2.; (180213) 
Погрузчик КШП-6 (зерносклад); (180214) Пульт 10000х600 (бродильне); (180215) Пункт газорозприділення 
(котельня); (180217) Рекуперативний кип’ятильник ЕК; (180218) Рівнемір  УБ - ПВ 0,8 м; (180219) Рівнемір  УБ 
- ПВ 0,8 м; (180220) Рівнемір  УБ - ПВ 0,8 м; (180221) Рівнемір  УБ - ПВ 0,8 м; (180222) Рівнемір  УБ - ПВ 0,8 м; 
(180223) Рівнемір УБ - ПВ 0,8 м; (180224) Розгрузчик КРВ-60 (спиртобаза); (180225) Розгрузчик КРВ-60 (спирто-
база); (180226) Розприділюючий пункт ПР (варильне); (180227) Розприділюючий пункт ПР (варильне); (180228) 
Розприділюючий пункт ПР (варильне); (180229) Розпридільчий щит (варильне); (180230) Рокла КТ-20Н (візок 
вантажний, сушильне); (180232) Ротаційна газодувка 1Г-24-60-очисні (бюджет); (180233) Ротаційна газодувка 
1Г-24-60-очисні (бюджет); (180241) Трансформатор  НТМН-10; (180243) Трансформатор ПУ 400/10 (підстан-
ція); (180244) Трансформатор струму 400/10 (підстанція); (180245) Трансформатор струму ТОЛ 50/5; (180246) 
Трансформатор струму ТОЛ 50/5; (180247) Трансформаторна підстанція КТП-250  (оз. Мушкатівка); (180248) 
Трансформатор зварювальний  ТДМ 250 Селма; (180249) Установка компенсації реактивної потужності (підстанція); 
(180250) Ущільнювач грунту (вібраційна машина); (180251) Холодильник спирту (БРУ); (180252) Холодильник 
спирту (БРУ); (180253) Центрифуга  ОГШ-321 К-01 (сушильне); (180254) Центрифуга  ОГШ-321 К-01 (сушильне);

(180255) Системний блок Pentium Dual Core E 5300 2.6 Hz, ОЗУ 2Гб; (180256) Монітор  ACER  V 199; (180257) Авто-
навантажувач 40814; (180258) Автонавантажувач 41181; (180259) Екскаватор ЭО-2621В; (180260) Причеп 2 ПТС-
4М; (180261) Трактор колісний МТЗ-82; (180263) Автоматика  БРУ-вакуум; (180264) Автоматичний вимикач 630 А; 
(180265) Автоматичний вимикач 630 А; (180266) Автоматичний вимикач 750А (схема мокрого помолу); (180267) 
Апарат високого тиску HD10|21-4SPL; (180269) Блок  живлення  АВЛ 7; (180270) Блок  живлення  АВЛ 7; (180272) 
Блок живлення БП 30М1-24 (розмольне); (180273) Блок живлення БП 30М1-24 (розмольне); (180278) Вага 40-тонна 
(спиртобаза); (180279) Вага автоматична РС30 (вагова); (180280) Вага залізнична  АД-600-61-04 (спиртобаза); 
(180281) Ваги для зерна; (180282) Ваги для зерна; (180283) Вентилятор  (АПО-БК); (180284) Вентилятор  (АПО-
ЕК); (180285) Вентилятор  (Котел № 1); (180286) Вентилятор  504-10 (Котел № 2); (180287) Вентилятор В 5 (солод); 
(180288) Вентилятор ВСД-6,3 на валу; (180289) Вентилятор  ВУ-4-70-3,15  (сушильне); (180290) Вентилятор  ВУ-
4-70-3,15  (сушильне); (180291) Вентилятор  ВУ-4-70-3,15  (сушильне); (180292) Вентилятор  ВУ-4-70-3,15 (су-
шильне); (180293) Вентилятор  ВЦ 14-46  № 4 (сушильне); (180294) Вентилятор  ВЦ 4-75 № 3 1,5 квт (розмольне);

(180295) Вентилятор  ВЦ 4-75 № 3 1,5 квт. (компресорна); (180296) Вентилятор  ВЦ 4-75 № 5 2,2 квт. (мехмай-
стерня); (180297) Вентиляційна  установка В 06-300 (тамбур випарного); (180298) Вентиляційна установка В 
06-300 (тамбур сушильного); (180302) Випробовувач УПОС-1м (вуглекислотний); (180306) Вологомір  РМ 410 
(вир. лабораторія); (180308) Градирня вентиляторна № 1; (180309) Градирня вентиляторна № 2; (180310) ГУАР 
(зерноскалад); (180315) Дробарка  А-1-ДМ2Р-110 (схема мокрого  помолу); (180334) Зварка  ТП-18 (електроцех); 
(180335) Зварка  ТП-18 (мехмайстерня); (180336) Зварка  ТП-18 (сушильне); (180337) Зварювальний апарат (очис-
ні); (180338) Зварювальний апарат (розмольне); (180339) Зварювальний апарат ВДМ-1001 (щитова); (180353) 
Клапан регулюючий 25 ч  35 см НЗ ДУ 25; (180354) Клапан регулюючий 25 ч  35 см НЗ ДУ 25; (180355) Комп’ютер 
Technic (БРУ); (180356) Комп’ютер Technic (БРУ); (180364) Комплект холодильної установки (вуглекислотний); 
(180367) Котел ДКВР  № 1 з економайзером; (180368) Котел ДКВР  № 2; (180369) Котел КЕО 15/380 (дизельна);

 (180370) Котел КЕО 7.5; (180384) Лічильник води MWN130-65 Ду 65; (180385) Лічильник води СТВГ 65 (роз-
мольне); (180386) Лічильник води СТВГ 65 (скважина №1); (180387) Лічильник води СТВГ 65 (ХВО); (180388) 
Лічильник спирту КС-200 № 331; (180389) Лічильник спирту КС-35 №080; (180390) Манометр  МС-П1(25КПА); 
(180391) Метран  100-Ех-ДД-1430-01-МП; (180392) Метран  55-ДМП-331-110-1000; (180393) Метран  55-ДМП-
331-110-2500; (180394) Метран  55-ДМП-331-110-2500; (180395) Метран  55-ДМП-331-110-2500-Е5-10-1-1-000; 
(180396) Метран  55-ДМП-331-110-4000; (180397) Метран  55-ДМП-331-110-4000-Е5-10-1-1-000; (180398) Ме-
тран  55-Ех-ДВ-528-МП-Т1-050; (180399) Метран-5 5-ДМП-331-110-1002; (180400) Механізм трубозгинальний 
(мехмайстерня); (180401) Мікропроц. регулятор  МТР-8-03-1 терморегулятор; (180402) Мікропроцес.  регулятор   
МІК  25-01-01-1; (180403) Мікропроцесорний  регулятор   МІК 21-05-08-03-3; (180404) Мікропроцесорний  ре-
гулятор   МІК 21-05-3-3-3; (180405) Мікропроцесорний  регулятор   МТР  8-15-05; (180406) Мікропроцесорний  
регулятор  МІК-21-05-0100-1; (180407) Мікропроцесорний  регулятор  МІК-21-05-0100-1; (180408) Мікропро-
цесорний  регулятор  МІК-21-05-0303-1; (180409) Мікропроцесорний  регулятор  МІК-21-05-0303-1; (180410) 
Мікропроцесорний рег. МІК-25 (розмольне); (180411) Мікропроцесорний рег. МІК-52 (розмольне); (180412) 
Мікропроцесорний регулятор  МТР-8-13; (180413) Мікропроцесорний регулятор  МІК-21-05-0000-1; (180414) 
Мікропроцесорний регулятор  МІК-21-05-0000-1; (180415) Мікропроцесорний регулятор  МІК-21-05-0000-1;

(180416) Мікропроцесорний регулятор  МІК-21-05-0100-1; (180417) Мікропроцесорний регулятор  МІК-21-05-
0100-1; (180418) Мікропроцесорний регулятор  МІК-21-05-0100-1; (180419) Мікропроцесорний регулятор  МІК-
21-05-0100-1; (180420) Мікропроцесорний регулятор МІК-25 (розмольне); (180421) Мікропроцесорний регулятор 
МІК-51; (180422) Мікропроцесорний регулятор МТР 8; (180423) Мікропроцесорний регулятор МТР 8; (180424) 
Мікропроцесорний регулятор  МТР 8-11-03 (БРУ); (180425) Мікропроцесорний регулятор  МТР 8-13-05 (БРУ); 
(180426) Мікропроцесорний регулятор  МТР 8-13-05(БРУ); (180427) Мікропроцесорний регулятор  МТР 8-13-гр21 
(БРУ); (180428) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-11; (180429) Мікроскоп бінокулярний  ХS-5520, камера  3.0 
МРіх; (180430) Міксер (бродильне – 9 шт.); (180431) Модулі контролера (БРУ); (180432) Модуль   дискретний  
16Д2; (180433) Модуль   дискретний  16Т2; (180434) Модуль  аналоговий  1600; (180435) Модуль  аналоговий  
800; (180436) Модуль  аналоговий  800; (180437) Модуль  аналоговий   TSXASY  800; (180438) Модуль  живлення  
2600 М; (180439) Модуль  процесорний  57203М; (180442) Муфельна піч СНОЛ-8,2; (180443) Насос  IHG 80-100; 
(180444) Насос  WILO MHI 203 (БРУ); (180445) Насос  WILO MHI 203 (БРУ); (180446) Насос  WILO MHI 204 (БРУ);
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(180447) Насос  WILO MHI 204 (БРУ); (180448) Насос  WILO MHI 404 (БРУ); (180449) Насос  WILO MHI 404 (БРУ); 
(180450) Пароакустична головка 550 (котельня); (180451) Пароакустична головка 550 (котельня); (180452) Паро-
акустична головка 550 (котельня); (180453) Пароакустична головка 550 (котельня); (180460) Перетворювач ППЕ-6 
(БРУ); (180461) Перетворювач ППЕ-6 (БРУ); (180462) Перетворювач тиску; (180463) Перетворювач тиску; (180464) 
Перетворювач тиску; (180465) Перетворювач тиску; (180466) Перетворювач тиску; (180467) Перетворювач тиску; 
(180468) Перетворювач тиску; (180469) Перетворювач тиску; (180470) Перетворювач тиску КРТ-СТ 0,6-0,5 (ва-
рильне); (180471) Перетворювач тиску КРТ-СТ-0,6-0,5 (варильне); (180472) Перетворювач тиску КРТ-СТ-0,6-0,5 
(варильне); (180473) Перетворювач тиску-1 РС-28/Ех/40кРа/ PD Тип-G1/2; (180474) Перетворювач тиску-2 РС-28/
Ех/40кРа/ PD Тип-G1/2; (180475) Перетворювач частоти; (180476) Перетворювач частоти; (180477) Перетворювач 
частоти (схема мок. помолу); (180478) Перетворювач частоти (схема мок. помолу); (180481) Пневмоелектропе-
ретворювач  ППЕ-61; (180482) Пневмоелектропере-творювач  ППЕ-61; (180483) Пневмоперетворювач ЕП-1324 
(БРУ); (180484) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180485) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180486) 
Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180487) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180488) Пневмоперетво-
рювач ЕП-1324 (БРУ); (180489) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180490) Пневмоперетворювач ЕП-1324 
(БРУ); (180491) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180492) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180493) 
Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180494) Пневмоперетворювач ЕП-1324 (БРУ); (180495) Пневмоперетворю-
вач ЕП-1324 (БРУ); (180501) Прибор  ФЕК-ПМ; (180509) Принтер  БФП Canon Laser Base MF-3228 (лаб); (180512) 
Прист. безп. жив. UPS  APC  Смарт-620  Нет (лаб); (180513) Пристрій без. жив UPS  APC   Cмарт -1000  Нет (лаб); 
(180514) Пристрій  УПС MUSTEK (лаб); (180520) Прінтер лазерний НР1100 (лаб); (180522) Процесор  ТSX Premium; 

(180527) Рівнемір  УБ - ПВ 0,8 м (БРУ); (180530) РН-метр 150 м; (180531) Розходомір  DPM-1130 G2 L343; (180532) 
Розходомір "Взлет ЄР-У"ДУ-150 (водяна насосна); (180533) Розходомір DPM-1130 G2 L343 (варильне); (180534) 
Розходомір Взліт ЄР-У (розмольний); (180535) Розходомір ДРМ-1507 Г 2 343 (БРУ); (180536) Розходомір ДРМ-
1507 Г 2 343 (БРУ); (180537) Розходомір ДРМ-1507 Г 2 343 (БРУ); (180538) Розходомір ДРМ-1507 Г 2 343 (БРУ); 
(180539) Розходомір ДРМ-1540 Г 2 343 (БРУ); (180540) Розходомір ЕРСВ-210/50 с (БРУ); (180546) Ротаметр  
РП-0,63 ЖУЗ; (180547) Ротаметр  РП-1 ЖУЗ; (180548) Ротаметр  РП-1,6 ЖУЗ; (180549) Ротаметр  РП-6,3 ЖУЗ; 
(180550) Сахариметр СУ - 5; (180551) Сахарометр; (180557) Сигналізатор СУЛЖ-1 (БРУ); (180558) Сигналізатор 
СУЛЖ-1 (БРУ); (180559) Сигналізатор СУЛЖ-1 (БРУ); (180560) Сигналізатор СУЛЖ-1 (БРУ); (180562) Спиртомір  
СА-2 (БРУ); (180563) Станок  для  розпилюв. деревини; (180564) Станок наждачний 3К-634 (мехмайстерня);

(180579) Теплообмінник спіральний 30; (180580) Теплообмінник спіральний 30  (брод. від.); (180581) Термо-
стат   ТС- 1/80 СПУ; (180583) Токарний станок 1М63Н (мехмайстерня); (180585) Турнікет (електронна прохід-
на); (180588) Фотоколориметр   КФК-3-01; (180595) Хроматограф  "Кристал 2000 м"; (180596) Шасі монтажне 
12 (БРУ); (180597) Шасі монтажне 12 (випарне); (180598) Шафа   сушильна  СЕШ- 3 м; (180603) Шафа ІР 54; 
(180604) Шафа ІР 54; (180606) Шафа силова ПР (сушильне); (180607) Шафа силова ПР (сушильне); (180609) Шкаф  
СЄШ-3м  сушильний; (180623) Шкаф  ПР 11-30-64 (сушильне відділення); (180625) Агрегатор насосний ВВН-1-3 
(бродильне відд.); (180626) Агрегатор насосний ВВН-ЗН (БРУ); (180627) Барометричний конденсатор (БРУ); 
(180628) Бачок замісу (розмольне); (180629) Бачок ферментних препаратів (варильне); (180631) Бетономішалка; 
(180632) Бетонорозчинник; (180635) Бражна колона (3000 дал.); (180636) Бродильний апарат V-140 м3 № 1; 
(180637) Бродильний апарат V-140 м3 № 10; (180638) Бродильний апарат V-140 м3 № 2; (180639) Бродильний 
апарат V-140 м3 № 3; (180640) Бродильний апарат V-140 м3 № 4; (180641) Бродильний апарат V-140 м3 № 5; 
(180642) Бродильний апарат V-140 м3 № 6; (180643) Бродильний апарат V-140 м3 № 7; (180644) Бродильний 
апарат V-140 м3 № 8; (180645) Бродильний апарат V-140 м3 № 9; (180646) Вакуум оцукрювач (варильне); 
(180647) Верстат свердлильний (мехмайстерня); (180648) Верстат слюсарний (мехмайстерня); (180649) Верстат 
слюсарний (мехмайстерня); (180650) Верстат слюсарний (мехмайстерня); (180651) Верхня мелясна дріжджанка  
F-12 м3.; (180652) Випарний апарат (випарне)-ємкість; (180653) Випарний апарат (випарний)-ємкість; (180654) 
Випаровувач F= 30 м2; (180655) Випаровувач  F=24 м2; (180656) Витратомір-лічильник електромаг (СМП);

(180660) Вологомір  РМ -400 (лабораторія); (180665) Двигун 22 квт. до насоса НБ-32 (розмольне); (180666) 
Деаератор з головкою; (180668) Дизель-генератор ДТЛ-315; (180669) Дизель-генератор ДТЛ-315; (180670) 
Димосос; (180671) Димосос (котел № 1); (180672) Димосос (котел № 2); (180674) Дренажно-розподільний при-
стрій  ДРУ 2,0-0,6-1-К 1; (180675) Дренажно-розподільний пристрій  ДРУ 2,0-0,6-1-К 2; (180676) Дріжджанка  
№ 1; (180677) Дріжджанка  № 2; (180678) Дріжджанка  № 3; (180679) Дріжджанка  № 4; (180680) Дріжджанка  
№ 5; (180681) Дріжджанка  № 6; (180682) Економайзер (котел № 2); (180683) Електродвигун 11хв/3000 об.; 
(180684) Електродвигун  45 квт. (розмольне); (180685) Електродвигун 45 квт. 3000 об. (розмольне); (180686) 
Електродвигун  4 кВт 300об до насоса септика; (180687) Електродвигун  7,5 кВт 1500 об. до міксера оцукрювача 
(варка); (180688) Електродвигун  75 кВт 3000 1500 об; (180689) Електродвигун  75 кВт 3000 1500 об; (180690) 
Електродвигун  90 кВт 3000 1500 об; (180691) Електродвигун  90 кВт 3000 1500 об; (180692) Електромагнітний 
витратомір ПРЕМ Ду50 з індикацією та струмовим виходом; (180693) Електромагнітний витратомір ПРЕМ Ду50 з 
індикацією та струмовим виходом; (180694) Електромагнітний витратомір ПРЕМ Ду50 з індикацією та струмовим 
виходом; (180695) Електромотор НИЦ225С; (180696) Електромотори  АМ 4 225С; (180697) Електромотори  АМ 4 
225С; (180698) Електронасос LOWARA SV1615 160; (180699) Електронасос  ЕЦВ 8-16-140; (180700) Електрощит  
ПР-247/03 (щитова); (180702) Ємкість-усереднювач, очисні  споруди  (б); (180704) Збірник 7,4 м3 (збірник сухої 
барди); (180705) Збірник 7,4 м3 (збірник сухої барди); (180706) Збірник 7 м3 (водяна дріжджанка); (180707) Збір-
ник 80 м3 (очисні); (180709) Збірник ЕАФ (спиртосховище); (180710) Збірник ЕАФ з виробництва (спиртосховище); 
(180713) Збірник сивушного масла; (180714) Збірник сивушного масла; (180716) Збірник спиртоводяної суміші 
(спиртоловушка); (180717) Збірник спирту (спиртосховище); (180718) Збірник стандартного сивушного масла 
(БРУ); (180719) Збірник фугату (сушильне); (180723) Колона  епюраційна 3000 дал.; (180724) Колона кінцевої 
очистки; (180727) Конвеєр гвинтовий ВК 2001(сушильне); (180728) Конвеєр гвинтовий У-13  БКШ-160 (сушильне); 
(180729) Конвеєр гвинтовий У-13  БКШ-160 (сушильне); (180730) Конвеєр гвинтовий У-13  БКШ-160 (сушильне);

(180731) Конвеєр стрічковий М-8 АКС (розмольне); (180732) Котел Е 1/9  (солод); (180739) Лічильник спирту 
№ 06-59; (180740) Мийна машина; (180741) Мийна машина HD 10/21 S; (180742) Мірник ЕАФ (спиртобаза); 
(180743) Мірник спиртовий № 8 (зливне); (180744) Мірник спиртовий № 9 (зливне); (180745) Мірник спирто-
вий № 1 (спиртобаза); (180746) Мірник спиртовий № 10  (зливне); (180747) Мірник спиртовий № 11  (зливне); 
(180748) Мірник спиртовий № 12  (зливне); (180749) Мірник спиртовий № 13  (зливне); (180750) Мірник спир-
товий № 14 (спиртосховище); (180751) Мірник спиртовий № 15 (спиртосховище); (180752) Мірник спиртовий 
№ 16 (спиртосховище); (180753) Мірник спиртовий № 17 (спиртосховище); (180754) Мірник спиртовий № 2 
(спиртобаза); (180755) Мірник спиртовий № 3 (спиртобаза); (180756) Мірник спиртовий № 4 (спиртобаза); 
(180757) Місткість  металічна  70 м3   (солод); (180758) Місткість  металічна 70 м3   (солод); (180759) Місткість  
металічна 70 м3   (солод); (180760) Місткість  металічна 70 м3   (солод); (180761) Місткість  металічна 70 м3   
(солод); (180765) Мотор-редуктор  ЗМП-31,5-180-2,2-110 (розмольне) 1; (180766) Мотор-редуктор  ЗМП-31,5-
180-2,2-110 (розмольне) 2; (180767) Мотор-редуктор ЗМП-31,5-180-2,2-110 (розмольне) 3; (180768) Мотор-
редуктор  ЗМП-31,5-180-2,2-110 (розмольне) 4; (180769) Мотор-редуктор  ЗМП-50-56-4,0-320 (розмольне); 
(180770) Насос  20/30Х65-50-160 (насос спирту, спиртобаза); (180772) Насос  ВВН 1-12 (вакуум, варильне); 
(180773) Насос  ВВН 1-12 (вакуум, вдділення ГФО); (180774) Насос  ВВН 1-12 (вакуум, вдділення ГФО); (180777) 
Насос 2 HMS4T (спиртова насосна) 1; (180778) Насос 2HMS4T (спиртова насосна) 2; (180779) Насос  3м 40-200 
(насос опалення); (180780) Насос 3м  40-200х5,5 (БРУ, кислота); (180781) Насос 3м  65-200/18,5 (водяний на-
сос № 4); (180782) Насос  3-НВР-1Д (насос нестандартних спиртопродуктів); (180783) Насос 50*120 IMP GHN; 
(180784) Насос  80-65-160 (насос спиртоловушки, бродильне); (180785) Насос 80х50х100 (насос опалення); 
(180786) Насос  CDLF 4-190; (180787) Насос  CDLF 4-190; (180788) Насос  CDLF 4-190; (180789) Насос  CDLF 
8-50; (180790) Насос  CDLF 8-50; (180793) Насос  CRN-8-60 (насос сивушного масла); (180794) Насос  FHS 65-
250/300; (180795) Насос  IHG 65-200; (180796) Насос  IHG 65-200; (180797) Насос IHG 65-200 (подача бражки) 1;

(180798) Насос  IHG 65-200 (подача бражки) 2; (180799) Насос  IHG 80-160; (180800) Насос  IHG 80-200; 
(180801) Насос  IHG 80-200; (180802) Насос  IHG 80-200; (180803) Насос  IHG 80-200; (180804) Насос  IHG 80-
200; (180805) Насос  IHG 80-200; (180806) Насос  IHG 80-200; (180807) Насос  IHG 80-200; (180808) Насос  IHG 
80-250; (180809) Насос  ING (БРУ); (180810) Насос ING (БРУ); (180811) Насос IRG 100-200; (180812) Насос IRG 
100-200; (180813) Насос IRG 100-200; (180814) Насос IRG 100-200; (180816) Насос NKPG 65-200/30; (180817) 
Насос SV 1615 F 150 T; (180818) Насос Wilo МН 1203-1/Е/3-400-50-2 (насос спирту); (180819) Насос Wilo МН 
1204-1/Е/3-400-50-2 (насос спирту); (180820) Насос Wilo МН 1204-1/Е/3-400-50-2 (насос спирту); (180821) Насос  
WQ 40-15-4; (180824) Насос агрегатний ЦНС 60-264 (насос барди, випарне); (180825) Насос  АНЦС 4/60 (насос 
розсиропки, варильне); (180826) Насос АСВН 80-84 (насос спирту, спиртосховище); (180827) Насос  АСВН-80 
(насос спирту, спиртобаза); (180828) Насос  АСВН-80 (насос спирту, спиртобаза); (180829) Насос  АСВН-80 
(насос спирту. спиртосховище); (180830) Насос  АСВН-80 (спиртобаза); (180831) Насос АСВН-80А (насос спирту, 
зливне); (180832) Насос  АСВН-80А (насос спирту, зливне); (180833) Насос  ВВН 1,5/04 (з електродвигуном) 
4/1500; (180834) Насос  ВВН 1-1,5-4 квт. (вакуум насос, БРУ); (180835) Насос  ВВН 1-12 (вакуум насос, ва-
рильне); (180836) Насос  ВВН-0,75 (вакуум насос варильне); (180837) Насос  ВКС 1/16 АБ (насос каналізаційних 
скидів); (180838) Насос ВР 8С; (180844) Насос  ЕЦВ 8-16-140 (артскважина); (180847) Насос  ЕЦВ 8-25-150 
(артскважина); (180848) Насос  К100-65-200 (насос для миття чанів); (180851) Насос  К80-65-160 (насос пере-
качки бражки); (180853) Насос  КМ-91-65-50-160 (насос рециркуляції замісу); (180854) Насос  МСТ 10-1 - очисні 
споруди (б); (180858) Насос  НЦ НФ-100 (адмінкорпус, вода); (180859) Насос  НЦВ 6,5-140 (мехмайстерня, вода); 
(180860) Насос  НЦК 100-65-200 (ХВО); (180861) Насос НЦК100-65-200 (ХВО); (180864) Насос П6 ППВ (насос 
меляси, водяна); (180865) Насос  П6-ППВ (насос меляси, водяна); (180866) Насос  ПДВ-16/20 (насос меласи 
1000 т.); (180867) Насос РПА; (180871) Насос  СМ100-65 (водяний насос № 3); (180872) Насос  СМ-100-65 
(соляна насосна); (180873) Насос Х 80-50-200 (насос кислоти); (180874) Насос  Х80-50-160 ДС (насос бражки); 
(180878) Насос  ЦЕНН ФТ3/20 (насос гідроселекції); (180879) Насос  ЦЄ-ННФ (насос підсивушних вод, БРУ); 
(180881) Насос ЦМК 16/27 (насос спиртоводяної суміші БРУ); (180882) Насос ЦМК 16/27-очисні споруди (б);

(180883) Насос ЦН 100-65-200/4 (водяний насос № 5); (180884) Насос ЦНСГ 38-176 (котельня); (180886) Насос-
барди 1614-3/25ЕЗ-400-50-2 (випарне); (180887) Насос-барди АХ-90/49 (випарне); (180891) Насос-дозатор PDE 
DLX CC/M 05-07; (180892) Насос-дозатор PDE DLX CC/M 05-07; (180893) Насос-дозатор PDE DLX CC/M 05-07; 
(180897) Насос-шнековий Л-50 (бардяна яма); (180898) Натрій катіонітовий фільтр (ХВО); (180899) Нижня ме-
лясна дріжджанка (варильне); (180900) Норія  БВПНР  (солод); (180901) Норія  НПЗ -20  (солод); (180902) Норія 
(зерносклад); (180903) Норія НП-20 (розмольне); (180904) Норія НЦ 1-50 (спиртобаза); (180905) Норія НЦ-1-5 
(норія підробки, розмольне); (180907)  Пластинчастий - теплообмінник (варильне); (180908) Повітропідігравач; 
(180912) Ректифікаційна  колона  № 1; (180913) Ректифікаційна  колона  № 2; (180914) Ресивер; (180915) Ре-
сивер  Б/К (компресорна); (180916) Ресивер високого тиску (вуглекислотний); (180917) Секції АВМ (АПО БК, 
ЕК); (180918) Секції АВМВ 146-1.63 (котельня); (180919) Сепаратор бражки (БРУ); (180920) Сепаратор БСХ-12 
без ПК; (180921) Сепаратор попер. очист.  СПО-50 (Схема мокр. пом.); (180922) Силос для зерна (розмольне); 
(180923) Силос для зерна (розмольне); (180924) Силос для зерна (розмольне); (180925) Солерозчинник (ХВО); 
(180927) Сосуд вологовідділяючий (вуглекислотний); (180929) Спіральний теплообмінник  F=50 м. кв.; (180930) 
Станція управління 4 квт (очисні споруди); (180931) Станція управління 4 квт (очисні споруди); (180935) Тепло-
обмінник 273ТКВ (конденсатор сив.спирту РК-2); (180936) Теплообмінник  325 ТКВ (ловушка ККО); (180937) 
Теплообмінник  425 ТКГ (конденсатор крот. альдегіду); (180939) Теплообмінник  М6-М (випарне); (180940) 
Теплообмінник  М6-МФГ (бойлерна); (180941) Теплообмінник  М6-МФГ (бойлерна); (180942) Теплообмінник  
спірал. 60; (180943) Теплообмінник спіральний F20 м2; (180944) Теплообмінник спіральний F20 м2; (180945)  
Теплообмінник спіральний  KLS0.6-30-750-10/10; (180946)  Теплообмінник спіральний  KLS0.6-50-750-10/10;

(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 меха-
нічний (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 (розмоль-
не); (180988) Щит автоматичний (котельня); (180989) Щит ЕР 1884/1 (БРУ); (180990) Щит ЕР 1884/1 (БРУ);
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(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) Трансформа-
тор 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 удар-
ний 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 22-33; (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) Ка-
хельна 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);

(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 лан-
цюгова 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) Газоно-
косарка 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 упаре-
ного 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 10-63-
110 (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
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Гараж загальною площею 21,0 кв. м Тернопільська Чортківський р-н, м. 
Монастириська, вул. 
Пекарська, 1а

Головне управління Дер-
жпродспоживслужби в 
Тернопільській області, код 
за ЄДРПОУ 40310895

Регіональне відділення Фон-
ду по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопіль-
ській областях

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

Київська Васильківський р-н, 
с. Плесецьке, вул. 
Варовицька, 20-б

ПАТ «Дзвінкове», код за 
ЄДРПОУ 00857404

Регіональне відділення Фон-
ду по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях

Нежитлова будівля загальною площею 275,8 кв. м. Київська м. Бровари, вул. 
Ярослава Мудро-
го, 32

Головне управління статис-
тики у Київській області, код 
за ЄДРПОУ 02360731

Регіональне відділення Фон-
ду по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях

Адміністративна будівля загальною площею 297,9 кв. м Київська Володарський р-н, 
смт Володарка, вул. 
Миру, 7

Головне управління статис-
тики у Київській області, код 
за ЄДРПОУ 02360731

Регіональне відділення Фон-
ду по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях

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) 

 Київська  Кагарлицький р-н, 
с. Стави, вул. Доне-
цька, 49

 Державне підприємство 
зовнішньоекономічної діяль-
ності «Укрінтеренерго», код 
за ЄДРПОУ 19480600

 Регіональне відділення Фон-
ду по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях

Нежитлова будівля загальною площею 118,6 кв. м Київська смт Ставище, вул. 
Паркова (Червоно-
армійська), 10/1

Ставищенська районна дер-
жавна адміністрація, код за 

ЄДРПОУ 23582170

Регіональне відділення Фон-
ду по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях

Нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 кв. м Київська Васильківський р-н, 
с. Крушинка, вул. 
Колгоспна, 11

ПАТ «Птахофабрика 
«Україна», код за ЄДРПОУ 
05477066

Регіональне відділення Фон-
ду по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях

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

Київська м. Фастів, вул. Гу-
сєва, 27

ВАТ «Сільгосптехніка», код 
за ЄДРПОУ 03744994

Регіональне відділення Фон-
ду по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях

Нежиле приміщення загальною площею 75,10 кв. м Київська м. Тараща, вул. Кол-
госпна, 56-а

Регіональний офіс водних 
ресурсів річки Рось, код за 
ЄДРПОУ 03562263

Регіональне відділення Фон-
ду по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях
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Окреме майно державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)», а саме:  Державна 
установа 
«Ірпінський 
виправ-
ний центр 
(№ 132)», 
код за 
ЄДРПОУ 
08563725

 Регіональне 
відділення 
Фонду по 
Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській 
областях

(101310002) Будівля КПП, літера «Б» (заг. пл. 54,8 кв. м);  Київська  м. Ірпінь, 
смт Коцю-
бинське, 
вул. Заліз-
нична, 1

(101310003) Будівля харчоблоку, літера «В» (заг. пл. 999,7 кв. м), в тому числі:; (101310005) Склад овощес-
ховища, (заг. пл. 125,0 кв. м); (101310004) Будівля банно-прального комбінату (Будівля БПК), літера «З» (заг. 
пл. 472,6 кв. м.; (101310006) Гуртожиток на 320 місць, літера «Д» (заг. пл. 2230,9 кв. м); (101310007) Будівля 
медчастини, літера «Ж» (заг. пл. 1817,2 кв. м); (101310008) Адмінкорпус, літера «А» (заг. пл. 3577,4 кв. м), в 
тому числі:; (101310016) Будівля штабу, КПП (заг. пл. 151,9 кв. м); (101310015) Ідальня для співробітників, (заг. 
пл. 240,2 кв. м); (101310011) Вежа з пультом, (заг. пл. 17,0 кв. м); (101310010) Гуртожиток, літера «Е» (заг. пл. 
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»;

Окреме майно, яке під час приватизації орендного підприємства «Саливонківський цукровий завод» не уві-
йшло до статутного капіталу та перебуває на балансі ПрАТ «Саливонківський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 
00372517) у складі: 

 ПрАТ 
«Саливон-
ківський 
цукровий 
завод», код 
за ЄДРПОУ 
00372517

 Регіональне 
відділення 
Фонду по 
Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській 
областях

будівля депо з адміністративною добудовою, літера «А1»; Київська Васильків-
ський р-н, 
смт Гре-
бінки, вул. 
Білоцерків-
ська, 1 - а

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан-
со ут риму ва-
ча або збе рі-
га ча, код за 

ЄДРПОУ

Назва  
органу  

при ва ти-
за ції

споруда вагової, літера «Б1» та ваги вагової АС-150ц 136; Васильків-
ський р-н, 
смт Гре-
бінки, вул. 
Білоцерків-
ська, 1- б 

виставочні залізничні колії біля ст. Устинівка, у тому числі: колія № 1; (приймально-відправна) - 314,45 пог. м; 
колія № 2 (ходова) - 645,9 пог. м; колія № 3 (приймально-відправна) - 315 пог. м; колія № 18 (виставочна) - 
110,17 пог.м; - з’єднувальна залізнична колія - 10913,0 пог. м; роз’їзд 9 км, в тому числі: колія № 1 (виставоч-
на) - 420,25 пог. м; колія № 2 (обгінна) –; 262,16 пог. м; колія № 3 (розвантажувальна) - 242,45 пог. м; колія 
№ 4 (розвантажувальна) - 48,62 пог. м; 

Васильків-
ський р-н, 
ст. Устинівка

залізничні колії на території цукрового заводу, у тому числі: колія № 1 (вивант.) - 771,17 пог. м; колія № 2 (ви-
вант.) - 376 пог. м; колія № 3 (обгінна) - 344,53 пог. м; колія № 4 (навант.) - 403,94 пог. м; колія № 5 (з’їзд) - 
67,5 пог. м; колія № 6 (навант.) - 220,65 пог. м; колія № 7 (з’їзд) - 65,88 пог. м; колія № 8 (нав.-розв.) - 257,5 
пог. м; колія № 9 (вивант.) -138,8 пог. м; колія № 10 (зливна) - 209 пог. м; колія № 14 (навант.) - 217,93 пог. 
м; залізничні колії на території цукрового заводу, у тому числі: колія № 15 (деповська) - 89 пог. м; колія № 16 
(деповська) - 132 пог. м;

Васильків-
ський р-н, 
смт Гре-
бінки, вул. 
Білоцерків-
ська,

стрілочні переводи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18,19,21,41,43,45,47; - споруда сигналізації 
на переїзді; - вагова з/л Депо; - вагончик для чергових; - тепловоз ТГМ 2545; - тепловоз ТГМ-4 1777; - тепловоз 
ТГМ-4 1221; - тепловоз ТГК-2 8326; - тепловоз ТГК-2 5895;

Васильків-
ський р-н, 
ст. Устинівка 

платформа залізнична; - дрезина АГМу; - бетономішалка; - цистерна № 50038736; - ємкість; - машина 
друкарська «Україна»; - машина друкарська «Ятрань»; - електротельфер 3 тн; - свердлильний верстат на-
стільний; - агрегат АДБ (зварювальний апарат); - трансформатор ТДК-315 зарядний пристрій; - зварювальний 
трансформатор ТД-25; - ІВМР С/АТ-286; - насос ручний Р-0.8-3.0; - залізобетонні шпали у кількості 486 штук; 
металобрухт загальною вагою 102,15 т (рейки залізничних колій та стрілочні переводи)

Назва об’єкта

Область 
місце-
зна хо-
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму ва ча  

або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

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

Київська м. Яготин, пров. Офіцер-
ський, 1

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Київській облас-
ті, код за ЄДРПОУ 40323081

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Будівлі та споруди у складі: будинок (літ. «А») площею 
74,8 кв. м, гаражі для стоянки механізмів і площадка для 
складання матеріалів (літ.Б) площею 130,3 кв. м, площад-
ка для стоянки машин та механізмів площею 90,7 кв.м, 
огорожа, ворота, колодязь

Київська Ставищенський р-н, с. 
Ясенівка, вул. Першотрав-
нева, 1-а

Регіональний офіс водних ресур-
сів 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, смт 
Гребінки, вул. Святопо-
кровська, 193

Сільськогосподарське товариство 
з обмеженою відповідальністю 
«Гребінківське» (СТОВ «Гребінків-
ське»), 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, смт 
Гребінки, вул. Партизан-
ська, 22

Сільськогосподарське товариство 
з обмеженою відповідальністю 
«Гребінківське» (СТОВ «Гребінків-
ське»), код за ЄДРПОУ 00861423

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре-
са(и) 

об’єк та

Назва  
ба лан со ут-
римува ча  

або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва  
органу  

при ва ти-
за ції

Окреме майно Червонослобідського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”  
у складі:

ДП «Укр-
спирт», код 
за ЄДРПОУ 
37199618

Регіональне 
відділення 
Фонду по 
Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській 
областях

(040001) частина нежитлової будівлі-їдальні вбудованої АТС; (2/25 частини) Київська Бучан-
ський р-н,  
с. Червона 
Слобода, 
вул. Лесі 
Українки 
(колишня   
вул. 70-
річчя Жов-
тня), 89 

(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

Бучан-
ський р-н,  
с. Червона 
Слобо-
да, вул. 
Завод-
ська, 3 

(040068) Дизель Т-62 буян; (040021) Тимчасова споруда для перекачки спирту Буян Бучан-
ський р-н, 
станція 
Буян 

(040080) Ємкiсть для барди; (040082) Ємкiсть для барди; (040083) Ємкiсть для барди; (040327) Фермента-
тор; (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) Трубопро-
від подачі води на БРУ; (040025) Iнтернет-сервер; (040026) Автоматизована система управління в-вом; (040027) Ав-
томатична 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;

Бучан-
ський р-н,  
с. Черво-
на Слобо-
да, вул. 
Завод-
ська, 3 

 (040045) Вакуумпереривач; (040046) Вентилятор; (040047) Витратомiр; (040048) Витратомір (ротаметр) спирт 90%; 
(040049) Витратомір електромагнітний Взлет; (040051) Витратомір електромагнітний Взлет 80 мм; (040053) Ви-
тратомір 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) Ви-
тратомір Крохне Н-250 (400-4000); (040061)  Водонагрівач накопичувальний АТЛАНТИС; (040062) Ворота механiчнi 
вагова; (040063) Газонокосарка РОЯЛ; (040064) Дезмембратор; (040065) Декантатор сивушний; (040066) Дефлег-
матор  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) Єм-
кість 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 комп-
лекті; (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) Кондиці-
онер ГРИ стандарт; (040146) Кондиціонер мобільний; (040147) Кондиціонер Самсунг; (040148) Кондиціонер Сам-
сунг; (040149) Контроллер промисловий (облік спирту); (040150) Контроллер Шнайдер-преміум; (040151) Контр-
ольний снаряд; (040152) Контрольний снаряд; (040153) Контрольний снаряд; (040154) Копіювальний апарат Мі-
нолта; (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 50-160/7,5-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) На-
сос 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;
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 (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 40-16/3 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\3-400-50-2; (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 пнев-
матичний 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;

(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) Те-
плообмінник 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 електронного 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) До-
шка оборотна магнітна; (040367) Екран-WS180; (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 лабора-
торний; (040417) Стіл лабораторний пристінний; (040418) Стіл лабораторний пристінний; (040419) Стіл письмо-
вий 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 сухо-
повітряний; (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 ваку-
умний  ВВН 1-3(4) Комплект мультимедійного обладнання (плазмова панель, аудіо, відео)
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Будівля лабораторії (літ. Г) загальною площею 78,1 кв. м Черкаська Лисянський р-н, смт 
Лисянка, вул. Михайла Гру-
шевського, 36Г

Лисянська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 

код за ЄДРПОУ 00709342

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Комплекс будівель та споруд Черкаська м. Черкаси, вул. Добро-
вольського, 3

Державна науково-технічна 
установа Український державний 
проектно-вишукувальний інсти-

тут «Укрцукорпроект», код за 
ЄДРПОУ 31201500

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Адмінбудинок з підвалом, А, загальною площею 700,5 кв. 
м; ґанок І, ІІ; вимощеня, ІІІ

Черкаська Жашківський р-н, м. Жаш-
ків, вул. Миру, 2

Головне управління статистики 
у Черкаській області, код за ЄД-

РПОУ 02357999

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Будівля бару (літ. ж’ - 1) загальною площею 181,8 кв. м Черкаська Черкаський р-н, с. Мошни, 
вул. Лісна, 6

ПрАТ «Дитячий оздоровчо-
санаторний комплекс «НИВА», 
код за ЄДРПОУ 21355747

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Овочесховище (підвал), пд. загальною площею 
100,4 кв. м

Черкаська Черкаський р-н, с. Мошни, 
вул. Лісна, 6

ПрАТ «Дитячий оздоровчо-
санаторний комплекс «НИВА», 
код за ЄДРПОУ 21355747

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Комплекс будівель та споруд з обладнанням Черкаська Чигиринський р-н, с. Раце-
ве, вул. Портова, 13

Інститут хімії поверхні ім. О. О. 
Чуйка НАН України, код за ЄД-

РПОУ 3291669

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Металеві ємності для газу (газгольдери, інв. № 79, інв. 
№ 80)

Черкаська Черкаський р-н, с. Малий 
Бузуків, вул. Шевченка, 1

Приватне акціонерне товариство 
«Мало - Бузуківський гранітний 
кар’єр» (ПрАТ «Мало - Бузуків-

ський гранітний кар’єр»), код за 
ЄДРПОУ 05467694

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму-

ва ча або  
збе рі га ча,  

код за ЄДРПОУ

Назва  
органу  

при ва ти-
за ції

Окреме майно Косарського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” у складі: ДП “Укрспирт”,  
код за ЄДРПОУ  
37199618 

Регіональне  
відділення 
Фонду  по 
Київській, 
Черкаській 
та Чернігів-
ській  об-
ластях

(070845) Нежиле приміщення (загл. п. 84,5 кв. м.) Черкаська Черкась-
кий р-н, 
с. Косарі, 
вул. 
Шкільна,  
30/18-а  
(вул. Ле-
ніна)

(070179) Будівля заводоуправління, А-2, прохідна, а, ганок бетонний а 1 (загл. п. 493,8 кв. м.); (070201) Будівля 
варильного відділення, Б (загл. п. 752,2 кв. м); (070152) Будівля бродильного відділення, б (загл. п. 528,9 кв. м.); 
(071186) будівля цеху горілчаних виробів В, В1, В6-В8 (загл. п. 2615,3 кв. м); (071038) будівля турбозалу, В2, бу-
дівля котельні, В3-В5, в, в 1, Е2 (загл. п. 1845,4 кв. м); (070708) Будівля адміністративно - побутового корпусу, В9 
(загл. п. 370,8 кв. м); (070886) Будівля лазні, Ж (загл. п. 285,2 кв. м); (070451) будівля водонососної станції, Е (загл. 
п. 40,0 кв. м); (070951) Споруда складу паливних матеріалів з насосною приймання палива, У1, У2 (загл. п. 553,7 
кв. м.); (071130) споруда обігового водопостачання О-1, насосна збору води, Ц, градирня, хлораторна, Ш (загл. 
п. 313,6 кв. м); (071131) Споруда обігового водопостачання № 2, насосна збору води, Х (загл. п. 162.2 кв. м.);

Черкась-
кий р-н, 
с. Косарі,  
вул. Хо-
лодно-
ярська, 
1  (вул. 
Кірова) 

(070530) Будівля каналізаційної насосної № 2, збірник стоків О, О1 (загл. п. 101.4 кв. м); (070535) Будівля розпи-
лювальної сушарки Є, Є1 (загл. п. 481.8 кв. м.); (070449) Споруда відділення технічного спирту, К2 (загл. п. 72.0 
кв. м.); (070533) Будівля головного корпусу дріжджового цеху, З, З1, з (загл. п. 684,0 кв. м.); (070316) Будівля 
спиртосховища, Л, Л1 (загл. п. 444,0 кв. м.); (070531) Будівля складу хімікалій з відділом приготування солей Л2, 
Л3 (загл. п. 528,9 кв. м.); (070958) Залізні ваги, Л5 (загл. п. 11,3 кв. м.); (070869) будівля поста охорони № 2, 
Л6, будівля поста охорони № 3, Р, будівля поста охорони з ваговою, Р1, будівля поста охорони № 4, Е1 (загл. п. 
89,6 кв. м.); (070033) Будівля відділення БРУ, Н1, будівля компресорного відділення, Н (загл. п. 908,9); (070633) 
Будівля зливного відділення, Н2 (164,1 кв. м); (070545) Будівля елеватора, Б1-Б4 (загл. п. 956,9 кв. м.); (070389) 
Будівля відділення подрібнення зерна та приготування замісу, Т, Т1 (загл. п. 333,0 кв. м); (070780) Споруда cкладу 
металів, М1 (загл. п. 216,0 кв. м.); (070796) Будівля мехмайстерні, М5-М7 (загл. п. 768,0 кв. м); (070614) Будів-
ля трансформаторної підстанції, Г (загл. п. 58,5 кв. м); (070615) Будівля електроцеху, М (загл. п. 195,0 кв. м);

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму-

ва ча або  
збе рі га ча,  

код за ЄДРПОУ

Назва  
органу  

при ва ти-
за ції

(070534) Будівля мелясної насосної, О (загл. п. 58,7 кв. м.); (070470) Будівля автогаража, О1, Х1, будівля кана-
лізаційної станції, О2, О3 (загл. п. 975,1 кв. м.); (070906) Будівля ремонтно-будівельної дільниці, Х2-Х4 (загл. п. 
897,6.кв. м.); (070986) будівля мазутонасосної для відпуску мазуту, П4, підвал, П/д (55,1 кв. м.); (070970) Спо-
руда типу "Ангар" СРМ № 3, Ч2 (загл. п. 544,5 кв. м.); (070969) Споруда типу "Ангар" СРМ № 2,Ч3 (загл. п. 544,5 
кв. м.); (070781) Споруда типу "Ангар" СРМ № 1, Ч1 (загл. п. 503,2 кв. м.); (070987) будівля мазутонасосної для 
зливу мазуту зі збірником, Ш1, Ш2 (загл. п. 203.8 кв. м); (070880) Будівля складу матеріалів, Ш3 (загл. п. 491,5 
кв. м.); (070905) Будівля пилорами, Щ (загл. п. 444,0 кв. м.); (070971) Споруда типу "Ангар" СРМ № 4, Щ1 (загл. 
п. 544,5 кв. м); (070882) Споруда вагової, С1, С2 (загл. п. 36,0 кв. м.); (070879) Будівля складу кормів, Я (загл. 
п. 188.9 кв. м.); (070878) Будівля свиноферми, Я1 (загл. п. 266,5 кв. м.); (070883) Споруда літньої площадки, 
Я2 (загл. п. 409,5 кв. м); (070877) Будівля кормокухні, Я3 (загл. п. 182,5 кв. м.); (070763) Будівля матеріального 
складу, У (загл. п. 244,0 кв. м.); (070876) Будівля складу, С (загл. п. 162,2 кв. м); (070532) Будівля повітродувок 
і ТП, М2, М3 (загл. п. 268,5 кв. м.); (070612) Споруда завальної ями, Ж1, навіс, Ж2 (загл. п. 85,8 кв. м.)
(070352) Бардонасосна станція № 2, В-1 (загл. п. 37.8 кв. м.) Черкась-

кий р-н,  
с/рада Ко-
сарська

(070995) нежиле приміщення, "магазин № 48" (із спорудами) (загл. п. 165,1 кв. м) Черкась-
кий р-н,  
с. Косарі, 
вул. 
Модес-
това, 8-а 
(вул. Жов-
тнева)

(070991) Приміщення фірмового магазину "Холодний Яр", А (загл.п. 143,1 кв. м.) м. Смі ла,  
вул. Со-
бор на, 77 
(вул. Сверд-
ло ва) 

(070861) комплекс будівель та споруд олійниці (загл. п. 412,6 кв. м.); (070862) комплекс будівель та споруд 
олійниці (склад Г, склад В) (загл. п. 27,5 кв. м.)

Черкаський 
р-н, с. Ко-
сарі,  вул. 
Холод но яр-
сь ка, 11-б 
(вул. Кі-
рова) 

(070975) комплекс будівель та споруд лінійного поста (загл. п. 200,1 кв. м.) Черкась-
кий р-н, 
с. Косарі,  
вул. Пере-
моги, 1 

(070475) Дорога з асфальтним покриттям; (070959) Чан мазутний, 10; (070960) Чан мазутний, 11; (070961) Чан 
мелясний № 1, 7; (070962) Чан мелясний № 2, 6; (070963) Чан мелясний № 3, 5; (070964) Чан мелясний № 4, 
4; (070965) Чан мелясний № 5, 3; (070966) Чан мелясний № 6, 2; (070967) Чан мелясний № 7, 1; (070968) Чан 
мелясний № 8, 8; (070788) Чан мелясний № 9, 9; (071145) Труба димова металева, Д3; (070474) внутрішньоза-
водська дорога з асфальтовим покриттям, І; (071127) свердловина технічної води, 13; (071146) димова труба 
металева, 12; (070994) Магазин фірмовий (металевий вагончик); (070251) Трубопровід-колектор артезіанської 
води "верховодки" по варильному та бродильному відділеннях; (070327) Ємність для спирту; (070328) Ємність 
для спирту; (070329) Ємність для спирту; (070331) Ємність для стяжки; (070370) Поля фільтрації; (070529) Бар-
допровід; (070536) Кабель підземний; (070652) Трубопровід етилового спирту від зливного відділ. до складу 
гот. прод. L=470 м., D=89-108; (070871) огорожа із з/б плит, 2, ворота, 3; (070872) Огорожа заводу (їдальня);
(070873) Огорожа складу (прути); (070881) Огорожа металева, 1; (070943) Ємність під налив; (070944) Ємність під 
налив; (070945) Ємність під налив; (071046) Газопровід підвідний середнього тиску; (071052) Естакада кранова; 
(071060) Живильні трубопроводи парових котлів; (071109) Паропровід № 163 від РОУ до парового колектора 
мазутонасосної та до бойлерів в ХВО ОП, ГРВ; (071110) Паропровід № 164 від РОУ 18/6 до цеху СКД; (071111) 
Паропровід; № 71 від парового колектора до парової турбіни та РОУ; (071112) Паропровід від парового колектора К 
до РОУ 18/6; (071113) Паропровід від парової турбіни до РОУ 18/6; (071114) Паропровід від парової турбіни до ХВО 
(Деаратор) та мазутонасосної; (071115) Паропровід від ПП № 163 до бойлерів в ХВО ОП, ГРВ; (071129) Система 
управління насосом підтримки рівня деареатора; (071133) Теплова мережа системи гарячого водопостачання на 
території підприємства до вул. Леніна; (071134) Теплова мережа системи гарячого водопостачання на території 
підприємства до вул. Кірова; (071135) Теплова мережа системи гарячого водопостачання; (071136) Теплова 
мережа системи опалення на території підприємства до вул. Леніна; (071137) Теплова мережа системи опалення 
на території підприємства до вул. Кірова; (071138) Теплова мережа системи опалення; (071147) Трубопровід кон-
денсату від лікеро-горілчаного цеху; (071148) Трубопровід конденсату від цеху СКД до котельні; (071149) Трубо-
провід пари від котельні до лікеро-горілчаного цеху; (071150) Трубопровід пари від котельні до цеху СКД; (071337) 
Спиртопровід L=384,2 м; (070002) Насос АХЕ-65-40-200; (070003) Насос Х-40-25-160; (070004) Насос Х-40-25-160; 
(070011) Клапан з пневмоприводом; (070012) Лічильник гарячої води; (070013) Лічильник гарячої води; (070014) 
Лічильник гарячої води; (070015) Лічильник рідини Ду40 з імпульсним виходом"; (070018) Перетворювач імпульсів 
на вихідний сигнал 4...20мА"; (070019) Перетворювач частоти + Дисплей; (070031) Система частотного управ-
ління конденсатним насосом; (070032) Агрегат опалювальний; (070034) Вентилятор осьовий ВОО6-300 № 3,15; 
(070035) Вентилятор осьовий ВОО6-300 № 3,15; (070036) Вентилятор осьовий ВОО6-300 № 6,3; (070037) Вен-
тилятор осьовий ВОО6-300 № 6,3; (070038) Вентилятор осьовий ВОО6-300 № 6,3; (070039) Вентилятор осьовий 
ВОО6-300 № 6,3; (070040) Вентилятор осьовий ВОО6-300 № 6,3; (070041) Вентилятор осьовий ВОО6-300 № 6,3; 
(070042) Вентилятор Ц 13-50 № 5; (070043) Вентилятор Ц 4-70 №12; (070044) Вузол промивки сивушного масла; 
(070045) Декантатор ЕАФ; (070046) Декантатор сивушного масла; (070047) Дефлегматор; (070048) Дефлегматор; 
(070049) Дефлегматор 2 секції; (070050) Дефлегматор колони бражної; (070051) Електротельфер; (070052) Елек-
тротельфер в/п 3.2 т. № 160; ТЭ 520-541 20-03; (070053) Електротельфер ЕТ № 3841; (070054) Збірник барди 
V=1,5 м. куб.; (070055) Збірник бражного дистиляту; (070056) Збірник дефл. вод V=3,5 м. куб; (070057) Збірник 
епюрату V=2.5 м. куб.; (070058) Збірник конден. ЕАФ V=3,23 м. куб; (070059) Збірник конденсату; (070060) Збір-
ник конденсату V=5 м. куб; (070061) Збірник лютерн. води V=0,8 м. куб; (070062) Збірник пром. Вод V=1,5 м. 
куб; (070063) Збірник сив. масла V=4,8 м. куб; (070064) Збірник сив. масла V=4,8 м. куб; (070065) Збірник сив. 
масла V=4,8 м. куб; (070066) Збірник сив. масла V=4,8 м. куб; (070067) Калорифер припливн. Вентиляції БРУ; 
(070068) Кипятильник ККО; (070069) Кипятильник ККО; (070070) Колона бражна діам.1600; (070071) Колона епю-
раційна діаметром 1500; (070072) Колона кінц. очищення діаметром 1200; (070073) Колона ректифікаційна діам. 
2000; (070074) Колона розгонна діам 800; (070075) Конденсатор; (070076) Конденсатор; (070077) Конденсатор;
(070078) Конденсатор; (070079) Конденсатор F=10 кв. м; (070080) Конденсатор проміжних домішок; (070081) 
Конденсатор РЕК; (070082) Конденсатор РК; (070083) Конденсатор сепаратора СО2 D=600 мм; (070084) Кон-
диціонер LG18ST; (070085) Мірник браку V=75 дал.; (070086) Нас. агр. ЦГ 6,3/20К-1,1-2; (070087) Нас. агр. ЦГ 
6,3/20К-1,1-2; (070088) Насос АХЕ 40 25 160 (лютер); (070089) Насос АХЕ 40 25 160 (пром вода); (070090) Насос 
Х65-50-160; (070091) Насос CDLF 4-30; (070092) Насос CDLF 4-30; (070093) Насос CDLF 4-30; (070094) Насос 
CDLF 4-30; (070095) Насос в зборі ВВН 1-1,5 з ел. дв 5,5 кВт 1500 об/хв; (070096) Насос в зборі ВВН 1-1,5 з 
ел. дв 5,5 кВт 1500 об/хв; (070097) Насос відкачки барди № 1 Х-65-40-200; (070098) Насос ГС-150-125-315; 
(070099) Насос Х 40-25-160 (лютер); (070100) Насос Х 40-25-160 (пром вода); (070101) Насос Х 50-32-160 (кон-
центрат ЕАФ); (070102) Насос Х-65-40-200 (барда); (070103) Насос Х-90/33; (070104) Насос Х-90/33; (070105) 
Обладнання "Спрут"; (070106) Охолоджувач спирту; (070107) Охолоджувач спирту; (070108) Перехідник ЕК; 
(070109) Підігрівач бражки; (070110) Підігрівач бражки 2 секції; (070111) Підігрівач бражки конденсатом; (070112) 
Підігрівач миючого розчину; (070113) Сепаратор СО2 D=1000 мм; (070114) Система управління БРУ; (070115) 
Снаряд контрольний ЕАФ КС-40; (070116) Снаряд контрольний ЕАФ КС-40; (070117) Снаряд спирту контроль-
ний ВКА-2; (070118) Снаряд спирту контрольний ВКА-2; (070119) Спиртовловлювач; (070120) Спиртовловлювач 
"чистий"; (070121) Спиртовловлювач ЕК; (070122) Телефон SIEMENS; (070123) Теплообмінник "Тр.в Тр." А2-ВТА; 
(070124) Теплообмінник "Тр.в Тр." А2-ВТА; (070125) Теплообмінник БК F=160 м2; (070126) Теплообмінник ЕК 600 
ТНВ; (070127) Теплообмінник ЕК (кипятильник); (070128) Теплообмінник лют. F=160 м2; (070129) Теплообмінник 
пластинчатий 1150-20; (070130) Теплообмінник ректоколони (кипятильник); (070131) Холодильник комбін. ЕК; 
(070132) Холодильник сивушного спирту; (070133) Механічний регулятор рівня; (070136) Ротаметр; (070137) 
Ротаметр; (070138) Ротаметр; (070139) Станція управління міксерами СУ-12/24; (070140) Апарат бродильний;
(070141) Апарат бродильний; (070142) Апарат бродильний; (070143) Апарат бродильний; (070144) Апарат бро-
дильний; (070145) Апарат бродильний; (070146) Апарат бродильний; (070147) Апарат бродильний; (070148) Апа-
рат бродильний; (070149) Апарат бродильний; (070150) Апарат бродильний; (070151) Апарат бродильний № 7; 
(070153) Вентилятор № 5; (070154) Вентилятор № 5; (070155) Збірник лугу V=5 м. куб; (070156) Міксери; (070157) 
Міксери; (070158) Міксери; (070159) Міксери; (070160) Міксери; (070161) Міксери; (070162) Міксери; (070163) 
Міксери; (070164) Міксери; (070165) Насос Х65-50-160; (070166) Насос 45/90; (070167) Насос для лугу Х-50-32-160;
 (070168) Насос дріжджовий; (070169) Насос П6-ППВ для подачі меляси; (070170) Насос П6-ППВ для подачі 
меляси; (070171) Насос подачі бражки в передаточний чан Х-80-50-200; (070172) Насос подачі бражки в пере-
даточний чан Х-80-65-160; (070173) Редуктор МРМПО 211-15 ВК -5,5/31; (070174) Редуктор МРМПО 211-15 ВК 
-5,5/31; (070175) Розсиропник; (070176) Розсиропник; (070177) Фільтр води для приготування замісу; (070178) 
Електро двигун АИР132S 4 7,5 кВт, 1500 об/хв; (070181) Кондиціонер DEKKER 195; (070184) Телефон Siemens 
EUROSET; (070185) Факс; (070187) Витратомір електромагнітний; (070189) Перетворювач тиску WIKA S-11; 
(070191) Перетворювач частоти VLT Micro Drive FC-51; (070192) Перетворювач частотний; (070193) Перетворювач 
частотний Hitachi L300 P; (070194) Апарат вирощ. ЧКД-1 V=3,6 м. куб.; (070195) Апарат ГДФО-1 V=39 м. куб; 
(070196) Апарат ГДФО-2 V=24 м. куб.; (070197) Апарат ГДФО-3 V=16 м. куб.; (070198) Апарат електрозварю-
вальний; (070199) Апарат спрощ. ЧКД-1 V=0,63 м. куб.; (070200) Біофільтр № 2043; (070202) Вакуум-оцукрювач 
V=16 м. куб.; (070203) Вентилятор Ц4-70 № 10; (070204) Вентилятор Ц4-70 № 6,3; (070205) Дріжджанка V=20 м. 
куб.; (070206) Дріжджанка V=20 м. куб.; (070207) Дріжджанка V=20 м. куб.; (070208) Дріжджанка V=20 м. куб.;
(070209) Електротельфер ЕТ № 442162 (В/П 3000 кг.); (070210) Електротельфер ЕТ № 4962 (В/П 3000 кг.); (070211) 
Збірник для приготування кукурудзяного екстракту V=0.33 м. куб.; (070212) Збірник для розчину лугу V=1,64 
м. куб.; (070213) Збірник для розчину лугу V=1,64 м. куб.; (070214) Збірник кукур. екст. V=2,5 м. куб; (070215) 
Збірник миюч. розч. V=8 м. куб; (070216) Збірник розчину Ft-препарату V=0.10 м. куб.; (070217) Збірник розчину 
Ft-препарату V=0.10 м. куб.; (070218) Збірник розчину Ft-препарату V=0.48 м. куб.; (070219) Збірник розчину Ft-
препарату V=0.48 м. куб.; (070220) Збірник сірчаноі кислоти; (070221) Калорифер; (070222) Калорифер; (070223) 
Колона варильна V=6.4 м. куб.; (070224) Комп’ютер Інтел; (070225) Кондиціонер Akira AC-S 13 HU; (070227) Насос 
ВВН-1-12; (070228) Насос Х65-50-160; (070229) Насос NRB240*250 C арт. РА 020060; (070230) Насос ВВН 6; 
(070231) Насос відкачки барди ХО-45/31; (070232) Насос відкачки барди ХО-45/31; (070233) Насос для перекачки 
дріжджів в АЧК (меляса); (070234) Насос дріжджовий АХЄ 65-40-200; (070235) Насос ЗМ 40-200/11; (070236) Насос 
ЗМ 40-200-7,5 (на теплообмінник); (070237) Насос П6-ППВ; (070238) Насос Х 65-50-160; (070239) Насос. агрегат 
висок. тиску для мийки обладнання; (070240) Насос-дозатор плунжерний РDМ-D 267/6 400/3/50 0,25; (070241) 
Пастеризатор V=20 м. куб.; (070242) Спиртовловлювач (царга РК) D=2000 мм; (070243) Спиртовловлювач (царга 
ЕК D=1200 мм); (070244) Телефон Panasonik KX-TSD 826; (070245) Теплообмінник "Тр.в Тр." А2-ВТА; (070246) Те-
плообмінник "Тр.в Тр." А2-ВТА; (070247) Теплообмінник "Тр.в Тр." А2-ВТА; (070248) Теплообмінник миючого розчи-
ну 400 ТНВ F=17; (070249) Теплообмінник спіральний F=35 м. кв.; (070250) Теплообмінник спіральний F=40 м. кв; 
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(070252) pH-метр рН-301; (070253) Вологомір Wile-55; (070255) Комп’ютер АМД; (070257) Комп’ютер АМД; (070259) 
Комплекс хіміко-аналітичний; (070260) Кондиціонер Akira ACS 19; (070261) Кондиціонер Akira ACS 24; (070263) Над-
ставка під дистилятор; (070264) Надставка сервісна; (070265) Надставка сервісна; (070266) Надставка сервісна; 
(070267) Надставка сервісна; (070268) Надставка сервісна; (070269) Надставка титрувальна; (070270) Принтер 
лазерний Samsung ML 1710; (070271) Пробовідбірник для спирту; (070272) Спектрофотометр; (070273) Стіл для 
вагів; (070274) Стіл лабораторний; (070275) Стіл лабораторний; (070276) Стіл лабораторний; (070277) Стіл лабора-
торний; (070278) Стіл лабораторний; (070279) Стіл лабораторний пристінний; (070280) Стіл лабораторний пристін-
ний; (070281) Стіл лабораторний пристінний; (070282) Стіл лабораторний пристінний; (070283) Стіл лабораторний 
пристінний; (070284) Стіл лабораторний пристінний; (070285) Стіл лабораторний пристінний; (070286) Стіл лабора-
торний пристінний; (070287) Стіл лабораторний пристінний; (070288) Стіл лабораторний пристінний; (070289) Стіл 
робочий прямий; (070290) Стіл робочий прямий; (070291) Стіл робочий прямий; (070292) Стіл-мийка одинарна;
(070293) Стіл-мийка одинарний; (070294) Сушка; (070295) Сушка; (070296) Сушка; (070297) Сушка; (070298) Тумба 
мобільна до лабораторного столу; (070299) Тумба мобільна до лабораторного столу; (070300) Тумба мобільна до 
лабораторного столу; (070301) Тумба мобільна до лабораторного столу; (070302) Тумба стаціонарна; (070303) 
Фотоелектроколориметр КФК 2МП; (070305) Холодильник "Свияга-410х-к"; (070306) Холодильник "Снайге 24017"; 
(070307) Шафа витяжна лабораторна; (070312) Шафа для реактивів; (070313) Шафа сушильна СЕШ-3МК; (070314) 
Шафа-стіл приставний; (070315) Шафа-стіл приставний; (070317) Ваги ВТ-4014-500Ш; (070318) Вентилятор 
№ 6,3; (070319) Вентилятор № 6,3; (070320) Вентилятор № 8; (070321) Вентилятор В-06-300 № 3 з елек.дв.; 
(070322) Вентилятор В-06-300 № 3 з елек. дв.; (070323) Вентилятор ВЦ 4-75 № 5; (070324) Вентилятор ВЦ 4-75 
№ 5; (070325) Ємність V=8 м. куб; (070326) Ємність V=8 м. куб; (070330) Ємність для спирту; (070332) Мірник 250 
дал.; (070333) Мірник 250 дал.; (070334) Мірник 5 л; (070335) Мірник 75 дал; (070336) Мірник 75дал.; (070337) 
Мірник 75дал.; (070338) Мірник 75дал.; (070339) Мірники спиртові ВУ-1000; (070340) Мірники спиртові ВУ-1000; 
(070341) Мірники спиртові ВУ-1000; (070342) Насос АСВН-80; (070343) Насос АСВН-80 А; (070344) Насос АСВН-80 
А; (070345) Насос НК 653465; (070346) Насос СBН-80А без ел/дв.; (070347) Пожгідрант; (070348) Установка ВНЦ 
20.20С З пов. двиг.; (070349) Блок безперебійного живлення АРС 1000 VA; (070350) Блок живлення; (070351) Блок 
живлення; (070353) Генератор Daishіn SGB 3001 16 л; (070354) Комп’ютер BRAIN BUSINESS; (070361) Модем;
(070362) Модем; (070363) Модем; (070366) Насос ЦВ 8/25/100; (070367) Насос ЦВ 8/25/100; (070368) Про-
грамний комплекс АСКОЄ; (070371) Шафа для приладів; (070372) Шафа для приладів; (070374) Комп’ютер 
Брейн; (070375) Комп’ютер АМД 64; (070376) Кондиціонер WEST TAC-09 AR; (070377) Принтер HP Laser Jet 
1018; (070379) Радіотелефон Panasonic KY-TC 8077; (070380) Факс Panasonik KX-FT; (070382) Перетворювач 
тиску РС-28/0...50; (070383) Перетворювач частоти + Дисплей LCP; (070384) Перетворювач частоти L200-015 
HFEP 1.5 кВт; (070385) Ротаметр РП16ЖУЗ; (070386) Ротаметр РП4Ж; (070387) Система регулювання витрат 
води на чанок замісу; (070388) Станція дозування TPG500; (070390) Бункер витратний V=7,5 м. куб.; (070391) 
Бункер надваговий V=12 м. куб.; (070392) Бункер напірний V=10 м3; (070393) Бункер підваговий V=15 м. куб.; 
(070394) Вентилятор ВЦ П6-45 N 6; (070395) Вентилятор Ц-4-75 № 4; (070396) Вентилятор ВВД № 5; (070397) 
Вентилятор Ц4-70 № 10; (070398) Вентилятор Ц-4-75 № 4; (070399) Дробарка молоткова; (070400) Дробарка 
молоткова; (070401) Дробарка А1-ДДР (б/в); (070402) Дробарка ДДМ-5 (б/в); (070403) Електродвигун 110 кВт; 
(070404) Електродвигун АИР 132 М8 ІМ 2081 (5,5 кВт* 700 об/хв); (070405) Електротельфер ЕТ 1176 (В/П 2000 кг); 
(070406) Ємність для розчину СаСІ2 V=4,2 м. куб.; (070407) Затвор шлюзовий РЗ-БШЗ; (070408) Затвор шлюзовий 
РЗ-БШЗ; (070409) Збірник води; (070410) Збірник гарячої барди; (070411) Збірник для розчину ферментів V=0,1 
м. куб.; (070412) Збірник для розчину ферментів V=0,1 м. куб.; (070413) Збірник замісу V=6.0 м. куб.; (070414) 
Змішувач СП-18; (070415) Калорифер; (070416) Калорифер; (070417) Комп’ютер Інтел; (070418) Компресор пові-
тряний ЗАФ-53-К51Ц; (070419) Компресор повітряний ЗАФ-53-К51Ц; (070420) Конвейєр гвинтовий діам. 200 мм;
(070421) Конвейєр гвинтовий діам. 200 мм; (070422) Мотор-редуктор; (070423) Насос Х-65-40-200; (070424) Насос 
DLX-MA/M 08-10; (070425) Насос ЗМ 40-200/7,5; (070426) Насос Х-65-40-200К-СД; (070427) Насос-дозатор PDE 
DLX-CC/M; (070428) Норія НЦ 50А-28; (070429) Підігрівач води ПВ-1-П; (070430) Пневмоприймач У2-БПБ; (070431) 
Пневмоприймач У2-БПБ; (070432) Пожнасос 3К 6; (070434) Сепаратор магнітний Б8-БМП; (070435) Сепаратор 
магнітний Б8-БМП; (070436) Сепаратор магнітний Б8-БМП; (070437) Силос добового запасу зерна V= 254 м. куб; 
(070438) Силос добового запасу зерна V= 257 м. куб.; (070439) Терези бункерні; (070440) Устан. очист. повіт. 
асп. підробки; (070441) Циклон; (070442) Чанок замісу для дробарок вологої кукурудзи; (070443) Шнек Ш-200, 
9Н-950; (070444) Ємність (85 л) для приготуання настоїв; (070445) Ємність біметалева V=25 м. куб.; (070446) 
Збірник денатурату 260 л; (070447) Збірник денатурату 440 л; (070448) Мірник спирту 75 дал; (070450) Перетво-
рювач ATV38 380/460V 22KW; (070452) Насос 6 НДВ; (070453) Насос ЗМ 65-200-22; (070454) Насос ЗМ 65-200-22; 
(070469) Апарат зварювальний пресув. АДД 400-2У1; (070471) Вентилятор ВО 06-300 № 5; (070472) Вентилятор 
ВО 06-300 № 5; (070473) Вентилятор ВЦ 4-70 № 10; (070476) Електровулканізатор; (070477) Електротельфер 0,5 
т. ТЭ50-71; (070478) Електротельфер 1.0 т.; (070480) Компресор ПКСД 525-Д; (070481) Компресор РМ 3126;
(070482) Культиватор КПС 3. 3ф; (070483) Культиватор причіпний; (070484) Машина миюча "Керхер"; (070485) На-
вантажувач "Балканкар"; (070487) Насос фекальний СД 40/35 з ел/дв 1; (070488) Плуг ПЛН 4-35; (070489) Плуг ПЛН-
335; (070490) Плуг ПЛН-335; (070495) Причіп бочка 3 м3; (070496) Причіп бочка ЗЖВ -1,8; (070497) Причіп бочка 
ЗЖВ -1,8; (070498) Причіп бочка СТК -5,5; (070499) Причіп одноосний; (070502) Причіп розпуск 1-Р-3; (070503) 
Сівалка СЗ 3,6; (070523) Накопичувальна ємність V=40 м. куб.; (070524) Теплообмінник "Тр. в Тр." А2-ВТА; (070525) 
Теплообмінник "Тр.в Тр." А2-ВТА; (070537) Лебідка 30ЛС-3СМ; (070538) Лебідка 30ЛС-3СМ; (070539) Скрубер 
власного виробництва; (070540) Скрубери мокрі; (070541) Скрубери мокрі; (070542) Скрубери мокрі; (070543) 
Чан дріжджовирощувальний; (070544) Чан дріжджовирощувальний; (070546) Бункер для пилу; (070547) Бункер для 
пилу; (070548) Ваги автомобільні ВТА - 60; (070549) Вентилятор ВР.4-75,1; (070550) Вентилятор ВЦП-5-45 № 3,15; 
(070551) Вентилятор ВЦП-6-45 № 5; (070552) Вентилятор ВЦП-6-45 № 5; (070553) Вентилятор ВЦП-6-45 № 6; 
(070554) Вентилятор ВЦП-6-45 № 6; (070555) Вентилятор ВЦП-6-45 № 8; (070556) Вентилятор ВЦП-6-45 № 8; 
(070557) Вентилятор ВЦП-6-45 № 8; (070558) Ворота шторні У9-УВШ; (070559) Ворота шторні У9-УВШ; (070560) 
Електромотор 4.5/3000; (070561) Затвор шлюзовий.; (070562) Затвор шлюзовий.; (070563) Затвор шлюзовий.; 
(070564) Затвор шлюзовий.; (070565) Затвор шлюзовий.; (070566) Затвор шлюзовий.; (070567) Затвор шлюзовий.; 
(070568) Затвор шлюзовий.; (070569) Калорифер КВС-6; (070570) Конвеєр ланцюговий К4-УТ-2Ф-500; (070571) 
Конвеєр ланцюговий К4-УТ-2Ф-500; (070572) Конвейєр гвинтовий ВК-320; (070573) Конвейєр гвинтовий ВК-320; 
(070574) Конвейєр стрічковий з розвантажувальним візком; (070575) Конвейєр стрічковий з розвантажувальним 
візком; (070576) Конвейєр стрічковий УВ-ТЛ; (070577) Конвейєр стрічковий УВ-ТЛ; (070578) Конвейєр стрічковий 
УВ-ТЛ; (070579) Конвейєр стрічковий УВ-ТЛ; (070580) Конвейєр стрічковий УВ-ТЛ; (070581) Конвейєр стрічковий 
УВ-ТЛ; (070582) Лебідка ручна 0,15 т.; (070583) Ліфт пасажирський ПП-0464; (070584) Машина зерноочисна; 
(070585) Норія У2-УН-175; (070586) Норія У2-УН-175; (070587) Норія У2-УН-350; (070588) Норія У2-УН-50; (070589) 
Рамка в зборі до сепаратора БСХ-100; (070590) Рамка в зборі до сепаратора БСХ-100; (070591) Рамка в зборі до се-
паратора БСХ-100; (070592) Рамка в зборі до сепаратора БСХ-100; (070593) Рамка в зборі до сепаратора БСХ-100;
(070594) Рамка в зборі до сепаратора БСХ-100; (070595) Сепаратор БСХ-100; (070596) Транспортер скребковий 
ланцюговий ТСЦ-25 6,58 м; (070597) Циклон У21ББЦ-225; (070598) Циклон У21ББЦ-350; (070599) Циклон У21ББЦ-
350; (070600) Циклон У21ББЦ-550; (070601) Циклон У21ББЦ-550; (070602) Циклон ЦОЛ-9; (070603) Циклон ЦОЛ-9; 
(070604) Шафи релейної апаратури; (070605) Шафи релейної апаратури; (070606) Шафи релейної апаратури; 
(070607) Шафи релейної апаратури; (070608) Шафи релейної апаратури; (070609) Шафи релейної апаратури; 
(070610) Шафи релейної апаратури; (070611) Шафи релейної апаратури; (070613) Апарат зварювальний; (070616) 
Електродвигун 4 АМ; (070617) Електродвигун АО-2; (070618) Електродвигун АО-2; (070619) Електрощит КСО-272; 
(070620) Електроячейки КСО-Г67; (070624) Прилад Ц-411160; (070625) Роз’єднувач ВВ 20/630; (070630) Уста-
новка конденсаторна УКЛН-038; (070631) Котел електричний напольний Титан 36кВт; (070632) Насос водяний; 
(070634) Вентилятор ав. вент. Ц14-46 № 8; (070635) Збірник для зливу спирту; (070636) Збірник для зливу спирту; 
(070637) Збірник для зливу спирту; (070638) Збірник для зливу спирту; (070639) Збірник для контрольного зливу 
ЕАФ V=10 м. куб.; (070640) Збірник для контрольного зливу спирту V=10 м. куб.; (070641) Збірник ЕАФ V=3,5 
м. куб; (070642) Збірник рект. спирту V=5 м. куб; (070643) Збірник сив. масла V=1,3 м. куб; (070644) Збірник 
ЕАФ V=20 м. куб.; (070645) Калорифер; (070646) Мірник спирту V=250 дал; (070647) Мірник спирту V=75 дал; 
(070648) Насос АСВН-80; (070649) Насос АСЦЛ-20/24; (070650) Насос АСЦЛ-20/24; (070651) Пожнасос 4К 8;
(070653) Комп’ютер BRAIN; (070654) Комп’ютер Intel Core; (070655) Комп’ютер АМД 64; (070656) Комп’ютер АМД 
64; (070657) Комп’ютер АМД 64; (070658) Комп’ютер АМД 64; (070659) Комп’ютер АМД 64; (070660) Комп’ютер АМД 
64; (070661) Комп’ютер АМД 64; (070663) Комп’ютер CEL 2 4/256; (070664) Комп’ютер PIV-3.0/512MB/HDD/ATX; 
(070666) Кондиціонер Akira ACS 24; (070667) Ксерокс Minolta Bizhub 162; (070670) Принтер PH LaserJet Pro M20dw; 
(070672) Принтер НР Laser Jet 1010; (070673) Прінтер LaserJet1010; (070675) Сітка локально-обчислювальна; 
(070676) Сканер HP Scan Jet; (070701) Комп’ютер АМД 64; (070705) Холодильна установка; (070706) Комп’ютер 
Athlon; (070707) Кондиціонер ARVIN; (070711) Холодильник "Снайге К 290"; (070715) Комп’ютер Pentium 4 2.8/512; 
(070716) Принтер Епсон L 110; (070717) Комп’ютер АМД 64; (070718) Прінтер Canon LBP-3010; (070721) Касовий 
апарат INI T400ME; (070722) Комп’ютер АМД 64; (070723) Комп’ютер АМД 64; (070724) Телефон Panasonik KX-TG 
8321; (070725) Телефон Panasonik KX-TG 8321; (070728) Адсорбер А-30; (070729) Адсорбер А-30; (070730) Ад-
сорбер А-30 V=0,8 м. к.; (070731) Адсорбер А-30 V=0,8 м. к.; (070732) Вентилятор N 4 охолод. компр.; (070733) 
Вентилятор N 4 охолод. компр.; (070734) Вентилятор; N 4 охолод. компр.; (070735) Верстак слюсарний; (070736) 
Вологовідбирач V=0,068 м. куб.; (070737) Вологовідбирач V=0,068 м. куб.; (070738) Компресор КТ-6; (070739) 
Компресор КТ-6; (070740) Компресор КТ-6; (070741) Компресор КТ-6; (070742) Насос КСБ 125/14; (070743) Насос 
КСБ 125/14; (070744) Насос 3М 40-200-5,5; (070745) Насос 3М 40-200-5,5; (070746) Повітрозбірник V=3,2 м. куб;
(070747) Повітрозбірник V=8 м. куб; (070748) Повітронагрівач V=0,068 м. куб; (070749) Повітронагрівач ВН-24; 
(070750) Теплообмінник 400 ТНГ-ЗІМ; (070751) Теплообмінник охол повітря 400ТН-31М; (070752) Фільтр 0,3 м3; 
(070753) Фільтр V=0,3 м. куб; (070754) Фільтр масляний; (070755) Фільтр масляний; (070756) Фільтр масляний; 
(070757) Фільтр масляний; (070758) Чан передаточний; (070759) Цистерна залізнична 51075414; (070760) Апарат 
(ферментатор) АПГ2-ЧК-02; (070761) Апарат з мех. перемішуванням (ферментатор) 16.10.-46; (070762) Апарат 
плазмової різки н/ж металів А1612; (070764) Вентилятор ЦН 450 радіальний; (070765) Вентилятор ЦН 450 раді-
альний; (070766) Водонагрівач; (070767) Диспергатор кавітаційний КАП-15; (070768) Диспергатор кавітаційний 
КАП-15; (070769) Дозатор ВП; (070770) Електрокотел "Піонер"15/380; (070771) Комп’ютер АМД 64; (070772) 
Кондиціонер Akira ACS 24; (070773) Кондиціонер Akira ACS 24; (070774) Кормодробілка КДУ 201; (070775) Машина 
пляшкомиюча Ш4-ВМ2А1.5; (070776) Насос 45/90; (070777) Насос для закачки піногасника в напірний збірник; 
(070778) Насос МНІ 804 V-1.44 WILO; (070779) Насос МНІ 804 V-1.44 WILO; (070783) Телефон Panasonic KX-TS2362; 
(070784) Термінал Soni Ericsson S500 i; (070785) Цистерна підземна; (070786) Цистерна підземна; (070787) Цис-
терна підземна; (070789) Апарат зварювальний; (070790) Апарат зварювальний; (070791) Апарат зварювальний; 
(070792) Апарат зварювальний ВД 306; (070793) Апарат зварювальний ЭСД10-ВС/400М; (070794) Болгарка BOSCH 
GWS24-230; (070795) Болгарка BOSCH GWS26-230; (070797) Вентилятор ВО 06-300 № 5; (070798) Вентилятор 
ВЦ 4-70 № 6.3; (070799) Вентилятор ВЦ 4-70 № 4; (070800) Вентилятор ВЦП 6-45 № 3; (070801) Вентилятор 
даховий КЦ 3-90 № 6,3; (070802) Верстак слюсарний; (070803) Верстак слюсарний 2-х містн.; (070804) Вер-
стат верт.-фрезерн. 6Р12; (070805) Верстат вертикально-фрезерний 675; (070806) Верстат гвинторізний 163;
(070807) Верстат заточний; (070808) Верстат заточний НВС 3Б685; (070809) Верстат консольно-фрезерний 6Н81; 
(070810) Верстат ножовочний типу 8725; (070811) Верстат свердлильний 2А125; (070812) Верстат свердлильний 
2Д112Л; (070813) Верстат свердлильний 2-Н-125; (070814) Верстат стругальний 7Д37; (070815) Верстат токарно-
гвинторізний; (070816) Верстат токарно-гвинторізний "NEMA"; (070817) Верстат токарно-гвинторізний ИТ-1М; 
(070818) Верстат токарно-гвинторізний С11 МВ; (070819) Верстат трубозгин. ОКС-8970; (070820) Верстат тру-
бозгинальний; (070821) Верстат трьохвалковий; (070822) Верстат універс. токарно-гвинторізний С11М; (070823) 
Верстат шліфувальний 3Б161; (070824) Випрямлювач зварювальний ВД-306; (070825) Візок ПГР; (070826) Візок 
ПГР; (070827) Візок ПГР; (070828) Електродрель; (070829) Електротельфер; (070830) Електротельфер; (070831) 
Електрошліфмашинка МА-2002; (070832) Звар. інвертор "Патон" ВДИ 250P DC; (070833) Компресор гаражний; 
(070834) Кран-балка; (070835) Молот пневмотичний; (070836) Напівавтомат зварювальний ПДГ-215; (070837) 
Ножиці кривощипні листові НД-3316; (070838) Ножиці комбіновані МНВ-4Б1-952; (070839) Ножиці кривошипні 
Н-478; (070846) Ваги G=5,0 т. (для меляси); (070847) Ваги G=5,0 т. (для меляси); (070848) Ємність для меляси; 
(070849) Збірник дільниці відкачки барди V=20 м. куб.; (070850) Збірник дільниці відкачки барди V=20м. куб..; 
(070851) Збірник -реактор V=14,3 м. куб.; (070852) Мірник діамонійфосфату V=1,2 м. куб.; (070853) Мірник карба-
міду V=0,64 м. куб.; (070854) Мірник Н2SО4 V=1,5 м. куб.; (070855) Мірник Н3РО4 V=0,65 м. куб.; (070856) Насос 
для відкачки барди Х 45/31; (070857) Насос для відкачки барди Х 90/31; (070858) Повітродувка водок. ВВН 1-12;
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(070859) Чан дріжджовирощувальний; (070860) Чан дріжджовирощувальний; (070863) Зернометач пересувний ЗП-
40; (070864) Лінія переробки масла КПН-400; (070865) Обладнання для приготування олії; (070866) Прес-фільтр; 
(070867) Пристрій для розливного масла; (070868) Установка крупорушільна; (070870) Електрообігрівач; (070874) 
Телевізор "Rainford"; (070875) Факс "Panasonik" KX-FT 78RS; (070884) Кондиціонер ARVIN; (070889) Вентилятор 
Ц 4-70 № 3; (070890) Вентилятор Ц 4-70 № 7; (070891) Котел електричний напільний Титан 24 кВт; (070892) 
Насос водяний; (070893) Апарат факсимільний PANASONIK KX-KF984; (070895) Електроводонагрівач; (070896) 
Кондиціонер FUNAI; (070897) Кондиціонер FUNAI; (070900) Система очистки повітря(пилосмок); (070902) Телефон 
"Siemens"; (070903) Телефон Siеmens блок FF-HO; (070904) Бетонозмішувач; (070907) Бункер з циклоном для 
опилок; (070908) Бункер з циклоном для стружки; (070909) Вентилятор ВЦП 4-70 № 5; (070910) Вентилятор ВЦП 
6-45 № 8; (070911) Вентилятор Ц 4-70 № 5; (070912) Вентилятор Ц-4-70 № 8; (070913) Верстат деревообробний 
СР 6-9; (070914) Верстат круглопильний; (070915) Верстат МАК-52М; (070916) Верстат СФА-4; (070917) Верстат 
фрез. ФСШ-1А; (070918) Верстат ЦА-2А; (070919) Електротельфер 2 тон.; (070920) Електротельфер 2 тон. (скіп);
(070921) Калорифер КПСН-4-10; (070922) Кран-балка; (070923) Кран-балка (рама лісоп); (070927) Люлька підвісна 
ЛЕМ-1; (070928) Нівелір; (070929) Перфоратор; (070930) Рама лісопильна; (070931) Розчинозмішувач СО-265; 
(070932) Силос для цементу; (070933) Силос для цементу; (070934) Шкаф силовий СПа-63; (070935) Блок авто-
заправочний 10 м. куб.; (070936) Блок автозаправочний 15 м. куб.; (070937) Блок автозаправочний 15 м. куб.; 
(070938) Блок управління видачі палива; (070939) Ємність 5 куб. метр.; (070940) Ємність під налив; (070941) 
Ємність під налив; (070942) Ємність під налив; (070946) Колонка паливно-роздавальна НАРА-13; (070947) Насос 
НК 6544/1 13 м. куб; (070948) Насос НК 6544/1 13 м. куб; (070949) Насос шестеренчатий для палива П6-ППВ; 
(070950) Насос шестеренчатий для палива П6-ППВ; (070952) Ємність для гарячої води; (070953) Насос Ц/Б СОТ-
150М.; (070954) Насос шестерінчатий; (070955) Насос шестерінчатий для перекачки патоки.; (070956) Насос 
шестерінчатий з електродвигуном.; (070957) Насос шестерінчатий НШП; (070972) Ємність для кислоти; (070973) 
Ємність для кислоти; (070974) Насос Х45/31 ГОУ4 без ел/дв; (070976) Цистерна залізнична 51074920; (070977) Пе-
ретворювач тиску ЭЛЕМЕР АИР 20/М2; (070978) Персональний комп’ютер АМД; (070979) Агрегат електронасосний 
Д 320-50А-55; (070980) Агрегат електронасосний ПУ-НЦП 150/400-55; (070981) Агрегат електронасосний ПУ-НЦП 
150/400-55; (070982) Агрегат електронасосний ПУ-НЦП 150/400-55; (070983) Агрегат електронасосний ПУ-НЦП 
150/400-75; (070984) Агрегат електронасосний ПУ-НЦП 150/400-75; (070985) Агрегат електронасосний ПУ-НЦП 
150/400-75; (070989) Водопідігрівач кафе "Хвилинка"; (070992) Ваги Digi788; (070993) Вітрина холодильна Cold;
(071004) Терези Cas; (071005) Шафа морозильна Caravel; (071006) Шафа морозильна Caravel; (071009) Верстат 
токарний ТВ-4; (071011) Комп’ютер INTEL Pentium G4600; (071014) Підсилювач пункта зв’язку; (071015) Плата 
розширення 0/16; (071016) Плата розширення 8/0; (071017) Плата розширення на 16 апаратів; (071018) Плата роз-
ширення на 16 апаратів; (071019) Плата розширення на 8 апаратів; (071020) Плата розширення ТМ 2-8/0 (станція 
Hicom); (071021) Повітродувка Штіль; (071022) Ротаметр РМ-0,016; (071023) Ротаметр РМ-0,16; (071024) Ротаметр 
РМ-11; (071025) Ротаметр РП-1-6ЖУЗ; (071026) Ротаметр РПЖ; (071027) Стаціонарний крос введення захисний 
на 110 карт; (071032) Система частотного управління шестер. насосом подачі пічного палива; (071033) Автома-
тичний вимикач; (071034) Бак вихідної води; (071035) Бак деаераційної води; (071036) Бак декарбонізатора V=60 
м. куб.; (071037) Бар’єр іскрозахисний; (071039) Вентилятор ВЦ 4-70 № 8; (071040) Верстак слюсарний; (071041) 
Водяний єкономайзер; (071042) Газовий комплект до парового котла ДКВр 10/13 (зав. № 9626); (071043) Газовий 
комплект до парового котла ДКВр 10/23 (зав. № 443); (071044) Газовий комплект до парового котла Е 25/24 (зав. 
№ 1793); (071045) Газовий комплект до парового котла Е 25/24 (зав. № 1802); (071049) Дисплей LCP 12 з по-
тенціометром; (071050) Електростанція ЕТС -10 квт - 400 в; (071051) Електротельфер вантажопідьйомністю 1.0 т. 
1М-521-01У2; (071053) Ємкість; (071054) Ємність 50 м куб; (071056) Ємність добового запасу мазуту V=135 м. куб.;
 (071057) Ємність запасу ГВГІ 5 м3; (071058) Ємність запасу ОП 4 м3; (071059) Ємність запасу ПП 5 м3; (071061) 
Збірник конденсату 2 м3; (071062) Збірник конденсату 2,5 м3; (071063) Інформаційно обчислювальна система об-
ліку газу ОЕ-22 Дміz; (071064) Комп’ютер Sempron 2.2/256Mb; (071065) Компресор ПКС-3,5; (071066) Комп’ютер 
INTEL Core i3 7100; (071067) Кондиціонер ARVIN 195; (071068) Кондиціонер LG G07LH; (071069) Контролер "Фло-
утек"; (071070) Котел паровий ДКВР 10 13; (071071) Котел паровий ДКВР 10 23; (071072) Котел паровий Е 25 24; 
(071073) Котел паровий Е 25 24; (071074) Кран вантажопідйомний; (071077) Лічильник холодної води ХВMWN 80; 
(071079) Насос АХЕ-50-32-160 Са Сl2; (071080) Насос для перекачки води в котельню; (071081) Насос мазутний; 
(071083) Насос 2К -6 20/30 з ел. двигун.; (071084) Насос 2Х-6Д; (071085) Насос 5МК ВАО; (071086) Насос 5МК 
ВАО; (071087) Насос IRG 50-125-A; (071088) Насос SV 3313/1 F 300T 3*400 B; (071090) Насос ВКС 1/16; (071091) 
Насос горизонтальний відцентровий НТМ 15 РР; (071092) Насос для води; (071093) Насос ЕЦВ-8-25-125; (071095) 
Насос К-45/55; (071096) Насос К-45/55; (071097) Насос консольний; (071098) Насос мазутний; (071099) Насос 
НР 40-1551 30 кВт; (071100) Насос поршневий паровий; (071101) Насос секційний; (071102) Насос Х45/54 з 
ел/дв; (071103) Насос ЦИСГ 60/297; (071104) Насос ЦНС 110; (071105) Насос шестеренчатий для меляси П6-
ППВ; (071106) Насоси УМП-25/140; (071107) Насоси УМП-25/140; (071116) Перетворювач вимірювальний 3095 
MV; (071117) Перетворювач частоти VLT Mikro Drive FC-51; (071118) Підігрівач; (071119) Підігрівач мазута;
(071120) Підігрівач мазута; (071121) Підігрівач мазуту; (071122) Підігрівач тип ТВХ; (071123) Підігрівач швид-
кісний; (071124) Пункт газорегуляторний (ГРП); (071125) Розширювач періодичної продувки D1600; (071128) 
Система автоматизації котла № 4; (071139) Теплообмінник ГВП 1-17-7; (071140) Теплообмінник ГВП 1-17-7; 
(071141) Теплообмінник опалення ПП-1-53-7 1V; (071142) Теплообмінник охолодження випару; (071143) Тепо-
лобмінник опалення ПП-1-32-7; (071144) Теполобмінник опалення ПП-1-32-7; (071151) Турбіна парова; (071152) 
Установка газорегуляторна (ГРУ) 2.00-03; (071153) Установка для приготування рідкого палива; (071154) Фільтр 
Na-катіонітовий D=2000; (071155) Фільтр Na-катіонітовий D=2000; (071156) Фільтр Na-катіонітовий D=2000; 
(071157) Фільтр Na-катіонітовий D=2000; (071158) Фільтр Na-катіоновий D=2000; (071159) Фільтр NА-катионовий 
D=2000; (071160) Фільтр мазутний; (071161) Фільтр мазутний; (071162) Фільтр мазутний; (071163) Фільтр ма-
зутний; (071164) Фільтр механічний D=2600; (071165) Фільтр механічний D=2600; (071166) Фільтр механічний 
D=2600; (071167) Фільтр соляний; (071168) Хлоратори; (071169) Хлоратори; (071170) Шкафи газові ПНП-2; 
(071171) Шкафи газові ПНП-2; (071172) Шкафи газові ПНП-2; (071173) Щит КВП для котла Е-25; (071174) Щит 
н, волт, розподілення; (071177) Апарат "Аламбік" власного виготовлення АСС-ОО.ОО; (071178) Апарат вакумний 
ШЗ-ВПВ-1; (071179) Апарат розливний; (071180) Апарат розливний; (071181) Батарея вугільна; (071182) Батарея 
вугільна; (071183) Батарея вугільна; (071184) Батарея вугільна; (071185) Батарея вугільна; (071187) Ванна для 
миття пляшок; (071188) Ванна для миття серветок пресс-фільтра; (071189) Ванна для миття фільтрів; (071190) 
Вентилятор 06-300-5 осьовий; (071191) Вентилятор 06-300-5 осьовий; (071192) Вентилятор 06-300-5 осьовий; 
(071193) Вентилятор 06-300-5 осьовий; (071194) Вентилятор 06-300-5 осьовий; (071195) Вентилятор 06-300-5 
осьовий; (071196) Вентилятор 06-300-5 осьовий; (071197) Вентилятор 06-300-5 осьовий; (071198) Вентилятор ВЦ 
4-70 № 8; (071199) Вентилятор ВЦ 4-75-3,15; (071200) Вентилятор ВЦ 4-75-3,15; (071201) Вентилятор В-Ц4-70 - 
12; (071202) Вентилятор В-Ц4-70-5 радіальний; (071203) Вентилятор В-Ц4-70-5 радіальний; (071204) Вентилятор 
В-Ц4-70-5 радіальний; (071205) Вентилятор В-Ц4-70-6,3 радіальний; (071206) Вентилятор В-Ц4-70-6,3 радіальний;
(071207) Вентилятор В-Ц4-70-6,3 радіальний; (071208) Вентилятор В-Ц4-70-6,3 радіальний; (071209) Вентилятор 
В-Ц4-70-6,3 радіальний; (071210) Вентилятор В-Ц4-70-8; (071211) Вентилятор В-Ц4-70-8.; (071212) Вентилятор 
В-Ц4-70-8; (071213) Вентилятор В-Ц4-75- 5; (071214) Вентилятор В-Ц4-75-3.15 радіальний; (071215) Верстак 
слюсарний; (071216) Візок ТГВ-1250; (071217) Візок ТГВ-1250; (071218) Візок -штабельор ВШ-400; (071219) 
Дистилятор паровий ПД-450; (071220) Ел.насос. агрег. АХЕ40-25-160 К; (071221) Ел.насос. агрег. АХЕ40-25-160 
К; (071222) Ел. насос. агрег. подачі спирт ЗХ-9Д; (071223) Ел. насос. агрегат АХ 50-32-160; (071224) Ел. насос. 
агрегат Х 50-32-125; (071225) Ел. насос. агрегат Х 50-32-125; (071226) Ел. насос. агрегат Х-65-50-160т; (071227) 
Ел. насос. агрегат Х-65-50-160т; (071228) Електронасосний агрегат 1,5 Х-6Д; (071229) Електронасосний агрегат 
1,5 Х-6Д; (071230) Електротельфер вантажопідйомністю 0,5 т.; (071231) Електротельфер вантажопідйомністю 0,5 
т. Т-10232; (071232) Електротельфер вантажопідйомністю 0,5 т. ТЕІ-521; (071233) Електротельфер вантажопід-
йомністю 0,5 т. ТЩ5В3-П; (071234) Ємність V=440 л для приготуання настоїв; (071235) Ємність для приготування 
V=84 л настоїв; (071236) Ємність для приготування настоїв 260 л; (071237) Ємність для приготування настоїв 49 л;
(071238) Ємність пом’як. води V=8 м. куб; (071239) Ємність пом’як. води V=8 м. куб; (071240) Ємність спиртова 
V=1050 дал.; (071241) Ємність спиртова V=1050 дал.; (071242) Ємність спиртова V=1050 дал.; (071243) Збірник 
аромат спирту V=75 дал; (071244) Збірник аромат спирту V=14 дал; (071245) Збірник аромат спирту V=185дал.; 
(071246) Збірник аромат спирту V=23 дал; (071247) Збірник аромат спирту V=23 дал; (071248) Збірник ароматних 
спиртів V=88 л; (071249) Збірник браку V=90 дал; (071250) Збірник випр. браку V=1,6 м. куб; (071251) Збірник 
випр. браку V=1,6 м. куб; (071252) Збірник випр. браку V=1,6 м. куб; (071253) Збірник відпрац. спирту V=370 дал. 
з насосом Х 50-32-125; (071254) Збірник гот.прод.V=1050дал; (071255) Збірник гот. прод. V=1050 дал; (071256) 
Збірник гот. прод. V=1050 дал; (071257) Збірник гот. прод. V=1050 дал; (071258) Збірник дистил. води V=200 
дал.; (071259) Збірник для пригот. настоїв V=44 л; (071260) Збірник конденсату; (071261) Збірник конц. лугу V=4 
м. куб.; (071262) Збірник напірний V=3 м. куб.; (071263) Збірник невипр. браку V=1,6 м. куб.; (071264) Збірник 
очищеної сортівки; (071265) Збірник очищеної сортівки; (071266) Збірник очищеної сортівки; (071267) Збірник 
пом’як. води V=6,3 м. куб.; (071268) Збірник пом’як. води V=6,3 м; (071269) Збірник роб. розч. лугу V=7,5 м. куб.; 
(071270) Калорифер КПСН-10; (071271) Калорифер КПСН-10; (071272) Калорифер КПСН-10; (071273) Калорифер 
КПСН-10; (071274) Калорифер КПСН-10; (071275) Калорифер КПСН-10; (071276) Калорифер КПСН-10; (071277) 
Калорифер КФБО-10; (071278) Калорифер КФБО-10; (071279) Калорифер КФБО-3; (071280) Калорифер КФБО-3; 
(071281) Калькулятор SOS-888; (071282) Калькулятор SOS-888; (071283) Колонки вугільні Д300; (071284) Колонки 
вугільні Д300; (071285) Компресор ПКС 1,75; (071286) Компресор ПКС 1,75; (071287) Конвейєр КЛ-400 L=15,3 м 
1 шт; (071288) Конвейєр КЛ-400 L=16,7 м 1 шт; (071289) Конвейєр КЛ-400 L=13,8 м; (071290) Конвейєр КЛ-400 
L=13,8 м; (071291) Конденсатор спирту; (071292) Конденсатор спирту; (071293) Котел КЕП-2; (071294) Котел 
колероварочний; (071295) Котел сироповарний V=400 л; (071296) Лінія розливу; (071297) Лінія розливу сувенірної 
горілки (Італія); (071298) Машина дротозшивальна 3ТПШ-50Н; (071299) Машина дротозшивальна ЗТПШ-50 Н; 
(071300) Машина миюча БЗ-А-ММ-6; (071301) Машина пакувальна УМТ-600ПТ; (071302) Машина укладки пляшок 
Б3-ОУ2А-1-02; (071303) Мікромлин 10-ММ (Харків); (071304) Мікрофільтр. установка ДФМ-НС-600-5; (071305) 
Мірник аромат. спирту V=688 л.; (071306) Мірник аромат. спирту V=372,5 л; (071307) Мірник ароматних спиртів 
260 л; (071308) Мірник брудного браку V=110 дал; (071309) Мірник водно-спирт. розч. V=1100 л; (071310) 
Мірник для пригот. настоїв V=450 л; (071311) Мірник настоїв V=740 л; (071312) Мірник настоїв 440 л; (071313) 
Мірник розчину меду V=235 л; (071314) Мірник розчину меду V=740 л; (071315) Мірник сортівки аламбіка V=80 
дал; (071316) Мірник спирту V=92 дал; (071317) Мірник спирту V=370 дал; (071318) Мірник спирту V=370 дал; 
(071319) Мірник цукрового сиропу V=260 л; (071320) Мотор- варіатор SE10/RM і 63; (071321) Мотор-редуктор МЧ-
100-40-51; (071322) Мотор-редуктор МЧ-100-40-51; (071323) Насос ВВН-1-3; (071324) Насос ВВН-1-3; (071325) 
Насос ЦНСГ 38/66; (071326) Насос ЦНСГ 38/66; (071327) Насосна станція високого тиску з мембраною RO-10000;
(071328) Ополоскувач пляшок FМ-96-24; (071329) Прес- фільтр рамний В9-ВФС/423; (071331) Пристрій для 
накл. акц. мар; (071332) Пристрій для накл. акц. мар; (071333) Пристрій для переміщення БЗ-ВРШ-6/3; (071334) 
Пристрій переговорний; (071335) Пристрій транспортувальний БЗ-ВРШ-6/3; (071336) Регулятор рівня сортівки; 
(071338) Терези аналітичні; (071339) Терези поштові; (071340) Транспортер перем.пляшок; (071341) Транспор-
тер пляшок 16 пм; (071342) Транспортерна система; (071343) Транспортерна система; (071344) Транспортерна 
система; (071345) Транспортерна система; (071346) Установка "Полтавчанка"; (071347) Фільт. елем ЭФП-ПЭ, 
ЭФП-Ф4; (071348) Фільт. елем ЭФП-ПЭ, ЭФП-Ф4; (071349) Фільтр; (071350) Фільтр пісочний головний; (071351) 
Фільтр пісочний Д=350 мм; (071352) Фільтр пісочний Д=350 мм; (071353) Фільтр. елем 4040 НК (мемб); (071354) 
Фільтр. елем 4040 НК (мемб); (071355) Фільтр. елем 4040 НК (мемб); (071356) Фільтр. елем 4040 НК (мемб); 
(071357) Фільтр. елем 4040 НК (мемб); (071358) Фільтр. елем 4040 НК (мемб); (071359) Чан купажний V=1,6 м. 
куб.; (071360) Чан купажний V=1,6 м. куб.; (071361) Чан купажний V=10 м. куб.; (071362) Чан купажний V=10 м. 
куб.; (071363) Чан сортувальний V=140 дал; (071364) Частина фільтра для води 2850; (071365) Агрегат сушиль-
ний; (071366) Блок живлення і індікації БПИ В1; (071367) Вимірювач вологості сип мат.; (071368) Вимірювач-
регулятор ТРМ 12А-Щ1 АТР; (071369) Датчик витрати рідини індук.ДРЖИ-50,30МП; (071370) Дозатор ваговий ДВ;
 (071371) Електротельфер 2 т. Е-10432; (071372) Калорифер; (071373) Клапан зап-регул.односедельний 25ч945п; 
(071374) Машина ручна мішкозашивальна; (500366) Системний блок IT-Block G5400Work; (500367) Системний 
блок IT-Block G5400Work; (500762) Витратомір-лічильник коріолісовий Promass 83 E N218AA02000; (500763) 
Витратомір-лічильник коріолісовий Рromass 83 E N212C502000; (501425) Повітровідділювач; (501426) Повітро-
відділювач; (501515) Розливочний апарат; (501516) Етикетувальний апарат; (501517) Конденсатор F=10 м. кв; 
(501518) Турбогенератор 2,5 мВт - 3000 об./хв.; (501519) Вуглекислотне обладнання; (501520) Вуглекислотне 
обладнання № 2; (501674) датчик рівня Liquiphant M FTL; (501779) Насос СВН-80А з ел. двигуном 11 кВт/1500 
об хв.ВЗВ; (501784) Перетворювач темп. ПВТ-01-С(-30)+70; (501785) Перетворювач темп. ПВТ-01-С(-30)+70; 
(501788) Програмно-апаратний комплекс GLOBUS; (501790) Обчислювач об’єму спирту "Універсал-С"; (501800) 
Перетворювач частоти INVT GD20 380В 22 кВт; (501801) шкаф с плавним пуском марки QFD 1х11 кВт; (070455) Ав-
тогідропідйомник АГП22-04; (070456) Автокран КС45-74; (070457) Автом Фольксваген Транспортер Т4 Комбі;
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(070459) Автомоб "Volkswagen" СА 85 83 АТ; (070460) Автомобіль Volkswagen Passat; (070461) Автомобіль ВАЗ 
21113; (070463) Автомобіль ГАЗ 33021 Газель; (070464) Автомобіль ГАЗ-53; (070465) Автомобіль КАМАЗ-5320 АІ 
06 08 НО; (070504) Тепловоз; (070505) Тепловоз ЧМЕ-3; (070526) Автом. САЗ-3507 СА 82-04 АІ; (070527) Авто-
мобіль "Фольксваген Пасат" СА73-97АА; (070528) Автомобіль Shevrolet; (071376) Автомобіль ГАЗ 33021 Газель 
грузотермічка СА 38-03 ВВ; (070008) Датчик тиску Applisens PC; (070016) Лічильник тепла електромагнітний 
одноканальний фланцевий Aswega; (070020) Ротаметр РМ-2, РМ-0,063 ЖУЗ; (070021) Ротаметр РП-2,5 ЖУЗ 
БУ; (070022) Ротаметр РП-2,5ЖУЗ; (070023) Ротаметр РПЖ 6,3; (070024) Ротаметр РС 5; (070025) Ротаметр РС 
5; (070026) Ротаметр РС 5; (070027) Ротаметр РС 5; (070028) Ротаметр РС 5; (070029) Ротаметр РС 7; (070030) 
Ротаметр РС 7; (070134) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15-05; (070135) Мікропроцесорний регулятор 
МТР-8-15-05; (070180) Двері алюмінієві; (070182) Крісло шкіряне; (070183) Меблі офісні; (070190) Перетворювач 
тиску РС-28/0...4МРа/ РD/M; (070254) Генератор водню "Кенго" 6л/ч, 1,4 атм.; (070262) Млинок ЛМЗ-2; (070304) 
Фотоколориметр КФК-2 МП; (070308) Шафа для документів; (070309) Шафа для одягу; (070310) Шафа для одя-
гу; (070311) Шафа для посуду; (070355) Лічильник електроенергії; (070356) Лічильник електроенергії; (070357) 
Лічильник електроенергії; (070433) Пристрій УРЗМ (витратомір); (070621) Лічильник СТК З; (070622) Лічильник 
СТК З; (070623) Перетворювач частоти; (070626) Трансформатор Тн-1000; (070627) Трансформатор Тн-1000-10-
04; (070628) Трансформатор Тн-630; (070629) Трансформатор Тн-630; (070700) Диван; (070702) Меблі "Фараон"; 
(070703) Меблі м’які "Фараон"; (070704) Меблі офісні; (070710) Сушилка для рук; (070712) Стіл- комплект СД; 
(070713) Стілець; (070714) Стілець; (070720) Шкаф вітринний WW2-5050Z -; (070885) Крісло шкіряне; (070894) 
Диван; (070899) Набір "Ватра-Д-1"; (070924) Кущоріз ОМ 746Т; (070925) Кущоріз ОМ 746Т; (070926) Кущоріз ОМ 
753Т; (070996) Стелаж простий; (070997) Стелаж простий; (070998) Стелаж простий; (070999) Стелаж простий; 
(071000) Стелаж простий; (071001) Стелаж простий; (071002) Стелаж простий; (071003) Стелаж простий; (071028) 
Перетворювач тиску РС-28/0...4кРа/ РD/M; (071029) Перетворювач тиску РС-28/0...4кРа/ РD/Р; (071030) Пере-
творювач тиску РС-28/0...4МРа/ РD/M; (071031) Сапфір 22ДД; (070373) Холодильник; (070887) Апарат "Раніт"; 
(070888) Крісло стоматолога; (070901) Телевізор "Samsung"; (071377) Сканер Епсон; (071378) Вага електр. лабор. 
ТВЕ-0,5; (071379) Ваги електр. лабор. ТВ-300; (071382) Принтер Canon-2900; (071383) Принтер НР laser Jet 1020; 
(071384) рН - метр рН - 150МІ лабораторний цифровий; (071385) Бензопила Спарта; (071386) Бензопила Stihl 
MS 180; (071387) Агрегат повітряно опалювальний; (071388) Електродвигун 11,0/ 3000 АИР 132М2; (071389) 
Електродрель STARTPRO SED-970; (071390) Принтер НР laser Jet Р1005; (071391) Принтер НР laser Jet 1020; 
(071392) Принтер НР laser Jet 1020; (071393) Принтер Canon lbp 6000; (071394) Кутова шліфмашинка STANLEY 
SGM146 1400 Вт,150мм; (071395) Ударний дрель; (071396) Кавоварка DELONGHI EC 190CD; (071397) Бензокоса " 
МІНСК"; (071398) Насосна частина ЕВВ-25-100; (071399) Насосна частина ЕЦВ-8-25-100; (501786) Бар’єр іскроза-
хисту БІ-03-01; (501787) Блок живлення витратоміра спирту 24 V; (501789) Модем 3G; (501791) Шафа приладна;
(501793) Блок живлення витратоміра спирту 24 V; (500368) Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500369) 
Монітор 23,6” Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500964) піч мікрохвильова Galanz POG -211 М ; (501614) Кран "Піонер" з 
механічним приводом; (501615) Зварювальний апарат ВДУЧ-16У3.1; (501616) Ваговий дозатор ДН-1000; (501617) 
Ваговий дозатор ДН-1000; (501618) Ваговий дозатор ДН-500; (501639) Ємність (резервуар) 50 м. куб; (501653) 
Ємність біметалічна 20 м. куб.; (501654) Ємність 8 м. куб.; (501655) Ємність 8 м. куб.; (501656) Електричний двигун 
АИР -132; (501657) Електродвигун ЕДВ 11-180 190; (501658) Насос CDLF 4-60 Ех; (501659) Насос Х-100-80-160; 
(501660) Установка ВНЦ 20-20 0,5; (501661) Насос АХП 110/80; (501662) Насос водяний 1-230 V/50 Hz WILO; 
(501663) Норія НЦГ-50; (501664) Вентилятор в асортименті; (501665) Вентилятор в асортименті; (501666) Венти-
лятор в асортименті; (501667) Вентилятор в асортименті; (501668) Вентилятор в асортименті; (501669) Вентилятор 
в асортименті; (501670) Вентилятор в асортименті; (501671) Вентилятор в асортименті; (501672) Вентилятор в 
асортименті; (501673) Індукційний витратомір ИР-61 Ду50 G25 м. куб/год; (501675) Компресор 32В Ф1; (501677) 
Компресор 32В Ф1; (501678) Компресор ПКС 3,5; (501679) Тельфер 2Т-36м; (501680) Насос водяний 1-230 V/50 Hz 
WILO; (501681) Тензодатчик І ЄДВУ -5-3-08; (501682) Калорифер КВС-10; (501683) Калорифер КВС-10; (501684) 
Калорифер КВС-10 (501685) Калорифер КВС-10 (501686) Калорифер КПСк-4-12; (501687) Калорифер КСк-3-6; 
(501688) Калорифер КСк-3; (501689) Калорифер КСк-3; (501690) Калорифер КСк-3; (501691) Калорифер КСк-3; 
(501692) Калорифер КСк-4; (501693) Калорифер КСк-4; (501694) тумба приставна; (501695) Насос СDLF 4-60 Eх; 
(120394) шкаф сушильний СЕШ-3М; (501920) Монітор 23,6 ASUS; (501921) системний блок; (502051) ноутбук 
HP 250 G7 (6UK91EA); (502121) Комплект відеоспостереження HikVision; (070709) Комп’ютер Брейн; (502197) 
Комплект відеоспостереження HikVision NK4E0-1T

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму ва ча  

або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

Цех по переробці меляси площею 429,4 кв. м із спорудою 
– підземна бетонна яма площею забудови 10,5 кв. м

Черкаська Звенигородський р-н, с. 
Матусів, вул. Заводська, 19

Державне підприємство спир-
тової та лікеро-горілчаної про-
мисловості «Укрспирт», код за 
ЄДРПОУ 37199618

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Адмінбудівля з верандою та двома ганками, А, а, 
загальною площею 182,5 кв. м; погріб, Б; убиральня, В

Черкаська Черкаський р-н, с. Поташ-
ня, вул. Гавриленка, 52

Канівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00709313

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Комплекс нежитлових будівель Черкаська м. Сміла, вул. Соборна, 83 Смілянський міськрайонний 
центр зайнятості, код за ЄДРПОУ 
21368514

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Адмінбудівля з двома ганками, А, загальною площею 
215,8 кв. м 

Черкаська Черкаський р-н, с. Степан-
ці, вул. Шевченка, 12

Канівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00709313

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Адмінбудівля з верандою та ганком, А-1, а, загальною 
площею 37,4 кв. м; адмінбудівля з верандою, Г-1, г, 
загальною площею 65,3 кв.м; гараж, Б, сарай, В; погріб, 
Д; убиральня, Е; огорожа, 1; ворота з хвірткою, 2

Черкаська Черкаський р-н, 
с. Межиріч, 
вул. Центральна, 13

Канівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00709313

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Адмінбудівля з ганком, А загальною площею 85,1 кв. м; 
сарай, Б; убиральня, В; огорожа, № 1, 3; хвіртка, № 2

Черкаська Черкаський р-н, с. Степан-
ці, вул. Шевченка, 7 

Канівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00709313

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Адмінбудівля з двома прибудовами та двома ганками, А, 
а, а1, загальною площею 110,1 кв. м; сарай, Б; гараж, В; 
погріб, Г; огорожа, 1; колодязь, 2

Черкаська Черкаський р-н, с. Лазірці, 
вул. Центральна, 30

Канівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00709313

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Гараж № 7 площею 22,4 кв. м Черкаська м. Умань, пров. Любові, 
51а-8 

Уманська районна державна 
адміністрація Черкаської області 
(РДА), код за ЄДРПОУ 04061292

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Будівлі та споруди у складі: виробничий корпус № 2 
площею 2278 кв. м; виробничий корпус № 3 площею 
1140 кв. м; виробничий корпус № 4 площею 720 кв. 
м; упорядження виробничої зони; високовольтна лінія 
виробничої зони; кабельна лінія виробничої зони

Черкаська Черкаський р-н, с. Таганча Державна установа «Відділення 
біотехнічних проблем діагности-
ки Інституту проблем кріобіології 
та кріомедицини НАН України», 
код за ЄДРПОУ 21519404 

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Нежитлові будівлі у складі: нежиле приміщення (літ. Аа-а) 
площею 188 кв. м; сарай (літ. Б)

Черкаська Черкаський р-н, м. Сміла, 
пров. Водяного Якова, 1

3 Державний пожежно-
рятувальний загін Головного 
управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій 
у Черкаській області, код за 
ЄДРПОУ 39209135

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Комплекс, підсобне господарство Черкаська Золотоніський р-н, с. Мала 
Бурімка, вул. Степова, 1А

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» код за 
ЄДРПОУ 00154453

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Комплекс будівель та споруд Черкаська Звенигородський р-н, 
м. Ватутіне, пров. Степо-
вий, 4а

4 Державний пожежно-
рятувальний загін Головного 
управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій 
у Черкаській області, код за ЄД-
РПОУ 38178494

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Комплекс нежитлових будівель у складі: будинок А 
загальною площею 43,6 кв. м; прибудова а загальною 
площею 21,2 кв. м; ганок а1; сарай Б загальною площею 
26,3 кв. м; прибудова б загальною площею 4,6 кв. м; 
прибудова б1 загальною площею 5,5 кв. м; вбиральня 
У; колодязь К

Чернігів-
ська

Бобровицький р-н, с. Осо-
вець, вул. 9 Травня, 2а

Бобровицька районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00721219

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Комплекс нежитлових будівель загальною площею 390,9 
кв. м у складі: будівля А-1 загальною площею 317,1 кв. 
м; сарай Б-1 загальною площею 73,8 кв. м

Чернігів-
ська

Новгород-Сіверський р-н, 
с. Покошичі, вул. Мос-
ковська, 7

Коропська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00721171

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Нежитлова будівля загальною площею 73,9 кв. м Чернігів-
ська

Менський р-н, с. Садове, 
вул. Перемоги, 4

Відсутній Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Будівля операторної з асфальтобетонною площадкою Чернігів-
ська

Коропський р-н, с. Деснян-
ське, вул. Деснянська, 71Г

Відсутній Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Будівля операторної з асфальтобетонною площадкою Чернігів-
ська

Семенівський р-н, с. Жадо-
ве, вул. Центральна, 2а

Відсутні Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Гараж літ. Б-1 площею 16,9 кв. м Чернігів-
ська

Куликівський р-н, смт Кули-
ківка, вул. Партизанська, 2а

Управління Державної казначей-
ської служби України у Куликів-
ському районі Чернігівської об-
ласті, код за ЄДРПОУ 37888512

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Гараж Б-1 площею 63,9 кв. м, гараж Б-1-1 площею 
23,1 кв. м

Чернігів-
ська

Корюківський р-н, м. Корю-
ківка, вул. Зарічна, 10/1

Управління Державної азначей-
ської служби України у Корюків-
ському районі Чернігівської об-
ласті, код за ЄДРПОУ 37750065

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Гараж на три бокси, 1, Г загальною площею 81,4 кв. м Чернігів-
ська

Сосницький р-н, смт Со-
сниця, вул. Виноградсько-
го, 12А

Управління Державної казначей-
ської служби України у Сосниць-
кому районі Чернігівської облас-
ті, код за ЄДРПОУ 37750065

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму ва ча  

або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

Б-1-гараж площею 151,7 кв. м Чернігів-
ська

Городнянський р-н, м. 
Городня, вул. Незалеж-
ності, 57

Управління Державної азначей-
ської служби України у Городнян-
ському районі Чернігівської об-
ласті, код за ЄДРПОУ 37715958

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Гараж, б-1 загальною площею 17,6 кв. м Чернігів-
ська

Сновський р-н, м. Сновськ, 
вул. Залізнична, 2

Управління Державної казначей-
ської служби України у Сновсько-
му районі Чернігівської області, 
код за ЄДРПОУ 38009282

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Гараж, Б-1 загальною площею 110,5 кв. м Чернігів-
ська

Менський р-н, м. Мена, 
вул. Героїв АТО, 20

Управління Державної азначей-
ської служби України у Менсько-
му районі Чернігівської області, 
код за ЄДРПОУ 43173325

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Об’єкти нерухомого майна виробничої бази, загальною 
площею 429,5 кв. м та приналежного майна (туалет, 
мийна естакада, огорожа навколо дільниці)

Чернігів-
ська

Ріпкинський р-н, смт Ріпки, 
вул. Лісова, 17а

Деснянське басейнове управ-
ління водних ресурсів, код за 
ЄДРПОУ 34654458

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Нежитлова будівля А-1, Диспетчерський пункт насосної 
станції загальною площею 108,8 кв. м; гараж, Б-1, 
загальною площею 34 кв. м

Чернігів-
ська

с. Вознесенське, вул. Дес-
нянська, 5

Деснянське басейнове управ-
ління водних ресурсів, код за 
ЄДРПОУ 34654458

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Нежитлова будівля, насосна станція № 1 загальною 
площею 59,5 кв. м

Чернігів-
ська

с. Вознесенське, вул. Дес-
нянська, 11

Деснянське басейнове управ-
ління водних ресурсів, код за 
ЄДРПОУ 34654458

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут-

риму ва ча або 
збе  рі га ча, код 

за ЄДРПОУ

Назва  
органу  

при ва ти-
за ції

Окреме майно Новоборовицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”  у складі: ДП “Укр-
спирт”, код 
за ЄДРПОУ   
37199618

Регіональне 
відділення 
Фонду  по 
Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській  
областях

(220019) Виробничий корпус (загал. пл.  2581,4 кв. м.); (220030) Склад сипких матеріалів (загал. пл. 21,2 кв. 
м.); (220028) Будівля насосного відділу для перекачки барди (загал. пл. 25,2 кв. м.); (220029) Будівля для пере-
качки надземної води (загал. пл.  18,2 кв. м.); (220020) Виробнича будівля котельної та компресорної установки 
(виробнича будівля котельної) (загал.пл. 707,3 кв. м.); (220040) Виробнича будівля котельної та компресорної 
установки (будівля компресорної установки) (загал. пл.  45 кв. м.); (220037) Будівля зерносолодовні (зерносклад) 
та навіс матеріального складу (загал. пл. 1860,7 кв. м.); (220089) Ангар, З-1 (загал. пл. 630,0 кв. м.); (220090) 
Ангар, І-1 (загал. пл. 613,2 кв. м.); (220023) Будівля стайні (загал. пл. 215,2 кв. м.); (220022) Будівля насосної 
мазутосховища зі складом тепличного господарства та складом ПММ (загал.пл.  86,8 кв. м.); (220035) Будівля 
трансформаторної підстанції (загал. пл. 36,9 кв. м.); (220088) Теплиця (загал. пл. 1298,2 кв. м.); (220042) Будівля 
вуглекислого цеху (загал. пл. 450,3 кв. м.); (220043) Будівля гаражу (загал. пл. 997,9 кв. м.); (220036) Будівля 
мехмайстерні (загал. пл. 405,1 кв. м.); (220025) Будівля КПП (загал. пл. 72,3 кв. м.); (220021) Спиртосховище 
та склад робочого інвентаря для спиртосховища (загал. пл. 173,7 кв. м.); (220038) Будівля БРУ (загал. пл. 732,2 
кв. м.); (220041) Будівля солодового відділення (загал. пл. 1456,6 кв. м.); (220054) Приміщення для відпуску 
барди (загал. пл. 7,8 кв. м.); (220045) Вбиральня (загал. пл. 4,5 кв. м.); (220051) Мазутосховище (загал. пл. 
454,5 кв. м.); (220024) Будівля над артсвердловиною (загал. пл. 5 кв. м.)

Черніг ів-
ська

Корюків-
ський р-н,  
с. Нові 
Боровичі, 
вул. За-
водська, 1 

(220027) Вагове приміщення пристанційної бази (загал. пл. 89,1 кв. м.); (220026) Будівля для спиртових мір-
ників (загал. пл. 61,7 кв. м.); (220033) Будівля над спиртовим насосом (загал. пл. 22,5 кв. м.); (220034) Будівля 
сторожової (загал. пл. 33,6 кв. м.); (220056) Вежа Рожновського з прибудовою (загал.пл. 12,5 кв. м.); (220031) 
Будівля котельної та насосної (загал. пл. 135,8 кв. м.)

Корюків-
ський р-н,  
с. Камка,  
пров. 
Робітни-
чий, 12 

(220039) Зерносклад пристанційної бази (загал.пл. 485 кв. м.) Корюків-
ський р-н,  
с. Камка,  
пров. Ро-
бітничий, 
9, примі-
щення 2 

(220044) Будівля складу ПММ (загал.пл.  22,9 кв. м.) Корюків-
ський р-н,  
с. Нові 
Боровичі, 
вул. За-
водська, 
7б 

(220093) АЗС склад ПММ Корюків-
ський р-н,  
с. Нові 
Боровичі, 
вул. За-
водська, 1 

(220046) Артскважина № 1; (220048) Скважина  № 3; (220049) Артскважина № 4 ст. Камка; (220050) Каналізація 
101 м/п тер. завод; (220052) Поле фільтрації; (220053) Плитобетонний паркан; (220055) Димар цегляний 37м; 
(220057) Цистерна мет. спирт. № 1 (5826,83 дал) спиртосховище; (220058) Цистерна для мазута 1430 куб. м  ст. 
Камка; (220059) Цистерна мет. ЕАФ №3  (1755,59 дал) спиртосховище 1704,76; (220060) Цистерна мет. спирт. № 4 
- Камка (5123.8 дал) ЕАФ; (220061) Цистерна мет. спирт. № 2 (10213.32 дал) спиртосховище; (220062) Цистерна 
мет. спирт № 2 Камка (4671,70 дал) ЕАФ; (220063) Цистерна мет. спирт. № 3 Камка (2109.80 дал) ЕАФ; (220064) 
Ємність для зберігання спирту зливне цистерна № 1 (559,93 дал); (220065) Ємність для зберігання спирту зливне 
цистерна № 2 (559,93 дал); (220066) Ємність для зберігання спирту зливне цистерна № 3 (559,93 дал); (220067) 
Ємність для зберігання спирту зливне цистерна № 4 (559,93 дал); (220068) Ємність для зберігання спирту зливне 
цистерна № 5 (500,04 дал); (220069) Ємність для зберігання спирту зливне цистерна № 6 (599,12 л); (220070) 
Ємність для зберігання спирту зливне цистерна № 7 (599,12 дал); (220071) Ємність для зберігання спирту зливне 
цистерна № 8 (599,12 дал); (220072) Ємність для зберігання ЕАФ зливне 228,08 дал; (220073) Ємність для зб. 
сив. масла цистерна № 4  936,20 спиртосховище; (220074) Цистерна для мазута 1330 куб. м  (ст Камка); (220076) 
Мех. силоси 140 тн Камка; (220077) Мех. силоси 140 тн Камка; (220079) Мех. силоси 120 тн Камка; (220080) 
Мех. силоси 120 тн Камка; (220081) Силоси 30 тн сол. отд.; (220082) Силоси 30 тн сол. отд. (мазутна ємність); 
(220083) Опори вертикальні; (220084) Димар Камка; (220085) Металлоконструкції газгольдера; (220086) Ємність 
під солярку; (220087) Асфальтована площадка ст. Камка; (220091) Силоси 194 тн; (220092) Дорога (ст Камка);

Корюків-
ський р-н,  
с. Камка,  
пров. 
Робітни-
чий, 12

(220094) Ємність  для в-ва і фасовки - V=1995 м3; (220096) Цистерна для зб. спирту денатур.  V=1250 м3; (220098) 
Склад велосипедів; (220099) Огорожа ст. Камка; (220100) Ємкість для зберігання рідини 73 м3 (витратна мазута 
№ 1); (220101) Ємкість для зберігання рідини 50 м3 (витратна мазута № 2); (220102) Ємність для зберігання рідини 
(стічні води); (220103) Каналізація, з’єднує котельну и мазутосховище; (220104) Мазутопровід з ємностями (3 шт.в 
землі) і естакада зливу мазута ст. Камка; (220105) Комунікація водяна і парова; (220106) Електролінія низьковоль-
тна; (220107) Парова комунікація ст. Камка; (220108) Технологічні трубопроводи; (220109) Кабельна підземна лінія; 
(220110) Парова комунікація ст. Камка; (220111) Газопровід; (501343) Цистерна спиртова № 5 КЕС (реконструкція 
спиртосховища); (501344) Цистерна спиртова № 6 СПИРТ (реконструкція спиртосховища); (220112) Мірник спирт 
№ 9 спиртосх. 65.47; (220113) Мірник № 6 спиртосх. 156.05; (220114) Мірник № 10 для ефирів и сив. масла 74.13;
(220115) Мірник № 4 спирт. зливне 74.86; (220116) Мірник спирт № 1 зливне 458.48; (220117) Мірник спирт. № 7 
спиртосх. 779.04; (220118) Водонапірний бак холодної води; (220119) Водонапірний бак горячої води; (220120) 
Шнек гвинтовий; (220121) Аварійний бак для мазута котельна; (220122) Витратний бак для мазута; (220123) Збір-
ник гарячої води; (220124) Збірник холодної води; (220125) Мірник № 5 сив. масла 76.02; (220126) Вентилятор  
В-ЦП 6-45-8-01 з/дробильне; (220127) Вентилятор ВД-8 котельна ДКВР 15/13; (220128) Витримувач; (220129) 
Розварник № 1; (220130) Розварник № 2; (220131) Витратний чанок солод. молока з механізмом перемішування; 
(220132) Витратний чанок солод. молока з механізмом перемішування; (220133) Мірник спирт. № 3 зливне 74.90; 
(220134) Мірник спирт. № 2 зливне 249.52; (220135) Норія П 50/20 у виробничий бункер; (220136) Бродильний  чан  
№ 1; (220137) Бродильний  чан  № 2; (220138) Бродильний  чан  № 3; (220139) Бродильний  чан  № 4; (220140) 
Бродильний  чан № 5; (220141) Бродильний  чан № 6; (220142) Бродильний  чан № 7; (220143) Бродильний  чан 
№ 8; (220144) Бродильний  чан  № 9; (220145) Бродильний  чан  № 10; (220146) Дріжджанка; (220147) Дріжджанка; 
(220148) Дріжджанка; (220149) Дріжджанка; (220150) Дріжджанка; (220151) Дріжджанка; (220152) Дріжджанка;
(220153) Оцукрювач з механізмом перемішування; (220154) Теплообмінник (труба в трубі); (220155) Вентилятор 
ВДН-8 ДЕ 10/14; (220157) Компресорна установка  КТ-7,3; (220158) Повітрезбірник в системі 4-х збірників; (220159) 
БРУ; (220160) Інжектор барди; (220161) Дробарка  А1-ДДП; (220162) Дробарка  А1-ДДП; (220163) Кип’ятильник 
плівковий БРУ; (220164) Збірник водно-спиртової рідини; (220165) Деаратор; (220166) Ємність зерно приймальна 
(120 тн); (220167) Ємність зерно приймальна  (15 тн); (220168) Теплообмінник (труба в трубе); (220169) Норія  
НЦГ 2-202-20 зернодробильне; (220170) Колона кінцевої очистки спирту; (220171) Розварник № 3; (220172) Чанок 
замісу з колонкою підігріву маси і механізмом перемішування; (220173) Випарна камера; (220174) Барометричний 
конденсатор; (220175) Збірники барди; (220176) Збірники барди; (220177) Збірники барди; (220178) Збірник 
рідкоферментних препаратів (дві ємності); (220179) Збірник-перемішувач барди; (220180) Шнек гвинтовий ШСМ-
1М; (220181) Магнітний сепаратор МСТТ-41; (220182) Сепаратор зерноочисний  А1-БМС-6; над виробничим зер-
новим бункером (зернодробильне); (220183) Гостропарова контактна головка; (220184) Гостропарова контактна 
головка; (220186) Вентилятор ВЦ4-75 № 2.5; (220187) Вентилятор ВЦ4-75 № 2.5; (220188) Спиртоуловлювач;
(220189) Циклон  ЦН 15-400; (220190) Економайзер до парового котла  ДКВР 15/13; (220191) Паровий котел ДКВР 
15/13; (220192) Мазутофільтр № 1 тонкого очищення мазута; (220193) Мазутофільтр № 2; (220194) Мазутофільтр 
грубого очищення мазута; (220199) Шкаф  ЩО-59; (220201) Ячейки КСО для трансф. підстанції; (220202) Ячейки 
КСО для трансф. підстанції; (220203) Ячейки КСО для трансф. підстанції; (220204) Димосос  Д-10 ДКВР 15/13; 
(220205) Комплексна трансф. підстанція; (220206) Na-катіоновий фільтр діам. 1500 мм; (220207) Електроталь ТЕ2-
611-БРУ; (220208) Щит КВП і А; (220209) Щит КВП і А; (220210) Щит КВП і А; (220211) Щит розподільчий; (220212) 
Ячейки  КСО-272; (220213) Ячейки  КСО-272; (220214) Na-катіоновий фільтр діам.1500 мм; (220215) Na-катіоновий 
фільтр; (220216) Na-катіоновий фільтр; (220217) Механічний фільтр; (220218) Механічний фільтр; (220219) Со-
лерозчинник з ємністю для зберігання солі; (220222) Мазутопідігрівач; (220223) Димосос  ДЕ-10/14; (220224) 
Котел  ДЕ 10/14; (220225) Щит приладів КВП і А; (220226) Щит приладів КВП і А; (220227) Щит приладів № 2;
(220228) Щит приладів № 3; (220229) Економайзер ДЕ 10/14; (220230) Електродвигун 55 кВт водонасосне від.; 
(220231) Електродвигун 22 кВт водонасосне від.; (220232) Електродвигун 30 кВт водонасосне від.; (220233) Ди-
мосос Е1/0.9; (220234) Котел Е1/09; (220236) Електродвигун 37 кВт вакуумнасоса; (220237) Електродвигун 55 кВт 
3000 об/хв (дробилка А1ДДП); (220240) Підйомник У15-УРБ; (220241) Електродвигун 55 кВт/3000 об (дробилка 
А1ДДП); (220242) Електродвигун 4.0 Вт 1500 об суслового насоса; (220244) Електрощитова; (220245) Електродви-
гун АД 132 S4,1 М (7,5 кВт/ 1500 об); (220246) Електродвигун ЛД 12 М6 (7.5х1000); (220247) Електродвигун АИР 
132 S4, IM 1081  (7,5 кВт х 1500об.); (220248) Електродвигун 6АМУ 132 М6, ШМ1081 7,5х1000); (220249) ВВН-1,5 
вакуумнасос; (220251) Насос  Х-20/18, лютерна вода; (220252) Насос АНВ-125 ПС, відкачки із зб. замісу, зернодр.; 
(220254) Насос  АНВ-125 ПС подачі маси на контактну головку у варочному відділенні; (220255) Насос  СНВ-80А 
перекачки спиртуу  спиртосховищі; (220256) Насос  СВН-80А відкачки спирту,зливне; (220258) Насос  Х 50-32-
125 перекачки сивушного масла, спиртосховище.; (220260) Насос К 25/20 відкачка спиртових вод, бродильне;
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(220263) Насос  К 65-50-160 для мийки чанів у бродильному відділенні; (220264) Насос НБ-50 подачі маси на кон-
тактну головку у варочному відділенні; (220265) Насос ПДВ 25/20, паровий насос, кот.; (220266) Насос  3 KSEY -25 
відкачка сивушного масла в  апаратному відділенні; (220267) Насос  Х80-50-160 викачка барди у бардонасосному 
відділенні; (220268) Спиртовий насос МVI з ректколони на кінцеву; (220269) Насос-дозатор  НД-100/10К 14Ву  
варочному відділенні; (220270) Станція управління MNI-202125 Em до насоса артсвердловини № 1; (220271) Насос 
Х 20/18 промивки бражної колони; (220272) Насос   ЦГ 6,3/32 К-2,2-2-У2 відкачування  лютерної води з ретколони; 
(220273) Насос   К-80-65-160 підвищення тиску на ХВО; (220274) Насос   К-80-65-160 підвищення тиску на ХВО; 
(220276) Насос   К 45/30, соляний ХВО; (220277) Насос   К-100-65-2000 № 2 подачі на виробництво надземної 
води; (220278) Насос   АНВ-125 відкачки маси з оцукрювача у варочному відділенні; (220280)  Насос  живильний 
MV1 1611 PM PN 16  котельне від.; (220281) Насос 3 К-6 перемішування палива; (220282) Насос   ЦНСГ - 38-196, 
живильний; (220285) Насос    МНІ 203 ЕМ для гідроселекції епюраційної колони, апаратне; (220286) Насос   ЕЦВ 
6-10-80 артсвердловина  № 3; (220287) Насос   ЗМ 40-200/5,5 подачі бражки на апарат; (220288) Насос  МНІ 1604 
DM підвищення тиску на ХВО; (220289) Насос  IRG 65-125 перекачки мазута у витратний бак; (220290) Насос цен-
тробіжний  3М40 200/5,5  подачі бражки на БРУ; (220291) Насос-дозатор НД-100-10 14В у варочному відділенні;
(220292) Насос шестеренний Ш-40 мазутний; (220293) Насос  КМ-80-50-200 перекачування дріжджів в бродильні 
чани; (220295) Агрегатний насос  ЕВВ 8-40-110 8413 (артсвердловина № 1); (220296) Гвинтовий компресор Focus 
22 (компресорне від. котельної); (220297) Насос WILO багатоступеневий для водопостачання МНІ403N-1/Е/3-400-
50-2 (БРУ гідроселекція); (220376) Мірник спирт № 12, 1101.06 Камка; (220377) Мірник спирт. № 11 Камка 75.35; 
(220378) Навантажувач  КШП-3 м; (220379) Навантажувач  КШП-3 м; (220380) Навантажувач  КШП-3 м; (220381) 
Розвантажувач автомашин ГУАР-15; (220382) Мехлопата ГМЛ - 2м  без електродвигуна; (220383) Мірник спирт 
1109,4 дал Камка; (220384) Повітрехід солодове від.; (220385) Перемішувач солоду ВС-1-3; (220386) Перемішувач 
солоду ВС-1-3; (220387) Навантажувач КШП-5; (220388) Вагонорозгрузчик ВР-У  без електродвигуна; (220395) 
Норія П50/20 Камка; (220396) Електроталь  тип 8103М (СО2); (220397) Електроталь  тип 8103М (СО2)); (220398) 
Установка УДХ-12,5 (СО2); (220399) Автонавантажувач; (220400) Камера кондиціювання повітря з вентилятором  
ВЦ-4-76 №12; (220402) Установка для випробування балонів з вагами; (220403) Норія  НЦГ 2-202-20 солодове; 
(220405) Замочувальний апарат; (220406) Замочувальний апарат; (220407) Замочувальний апарат; (220408) 
Транспортер ЛТ-12 зерносклад без електродвигуна; (220409) Компресор 2УП з фільтрами (цех СО2); (220410) 
Компресор 2УП з фільтрами (цех СО); (220413) Установка УДХ-12,5; (220414) Шкаф  витяжний; (220415) Щит 
електричний; (220416) Зерносушилка; (220417) Приймальний бункер зерна солодове від.; (220418) Конвейер 
стрічковий ЛТ-12; (220420) АВД без підігріву води HD 10/21 S plus (7,8 кВт) (мийна машина); (220421) Паропіді-
грівач (теплиця); (220422) Ємкість для зберігання рідини  4 м3 (відпрацьоване мастило); (220423) Ємкість для збе-
рігання рідини  2 м3 (для змішування добрив) (теплиця); (220424) Паропідігрівач теплиця; (220437) Шинозбірник;
(220438) Таль електрична ТЕ-050 мат. склад; (220439) Повітряний компресор ОП-7А вугл.; (220440) Повітряний 
компресор ОП-7А солод.; (220441) Повітряний компресор ОП-7А трансп.; (220444) Електроталь ТЕ -0,50 (гараж); 
(220448) Паровий котел Е-1.0-0.9 М3 ст. Камка; (220454) Насос  КМ-80/50, опалення приміщень; (220455) Насос  
КМ -65/50, опалення приміщень; (220459) Насос СД 100/40 відкачки стічної води, поля фільтр.; (220460) Насос  
СД 100/40 відкачки стічної води, поля фільтр.; (220473)  Насос   ЕЦВ 6-10-110 артсвердловина № 4 на при-
станційній базі; (220477) Вакуумнасос ВВНІ-7    (вуглекислотний цех); (220478) Деревооброблювальний станок; 
(220479) Обдирочно-шліфов. станок; (220480) Зварювальний апарат ВО-40З; (220481) Циркулярна пила; (220482) 
Свердлильний станок 2М112; (220483) Токарно-винторізний станок; (220484) Зварювальний апарат ВД-306; 
(220485) Полуавтомат А547У м ПДГ-30У; (220486) Свердлильний станок СНГ 12А; (220487) Електрозварювальний 
агрегат ТДМ-317-1У2; (220488) Свердлильний станок; (220489) Верстак слюсарний; (220490) Випрямляч РВЗ-
Ц01545; (220491) Станок  КА-280 токарний; (220492) Електрокотел; (220493) Комп’ютер LG; (220494) Комуніка-
ційний термінал; (220495) Комп’ютерна техніка; (220496) МФУ Canon LaserBase; (220497) Комп’ютер (Clavbuch); 
(220498) Комп’ютер (Buch); (500560) Багатофункційний пристрій БФП Сanon imageRU; (500561) Монітор 23,6” 
Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500562) Системний блок IT-Block G5400Work; (500566) Насос ЕВАRА ЗМ 40-200/7,5; 
(500697) Миюча машинка ММ-4Н; (500698) Ротаметр  РП 6,3 ЖУЗ; (500699) Насос багатоступеневий  WILO MVI 
802-1/16Е/3-400-50-2; (500700) Системний блок IT-Block G5400Work; (500760) Монітор 23,6” Iiyama ProLite 
X2474HV-B1; (500826) Обчислювач об’єму спирту "Універсал-С"; (500827) Насос  ВС-80 (СВН-80) з електродвигу-
ном  7,5 кВт/1500 об/хв; (500828) Насос  ВС-80 (СВН-80) з електродвигуном  7, 5 кВт/1500 об/хв(спиртосховище);
(500908) Насосний агрегат ЕЦВ 6-10-80 (Артсвердловина № 1); (500909) датчики рівня Liquiphant  M FTL; 
(500910) датчики рівня Liquiphant  M FTL; (501122) Дисмембратор нж 7,5 кВт Пр; (501179) Насосний агрегат 
Lowara 22SV 17F185T; (501254) Електродвигун АИР 160S6 11 кВт  1000 об/хв; (501388) Пристрій полегшеного 
запуску електродвигуна; (501390) Дробарка молоткова (реконструкція зернодробильного відділення); (501391) 
Дисмембратор з електродвигуном (реконструкція зернодробильного відділення); (501393) Електродвигун 75 кВт 
(реконструкція зернодробильного відділення); (501394) Насос  DWO-40 (реконструкція зернодробильного відді-
лення); (501398) Ємність № 2 (17,0 м. куб) (низькотемпературне розварювання сировини); (501400) Ємність № 1 
(6,0 м. куб) (низькотемпературне розварювання сировини); (220001) Причеп-бочка (ефір) № 74-65 ЧО; (220002) 
ЗІЛ ММЗ-4502 СВ 65-43 АТ; (220003) Причеп автомобільний  ГКБ-819 № 57-93 ЧО; (220004) Причеп-бочка ТЦ-10 
спирт  № СВ 33-90 ХТ; (220005) ЗІЛ ММЗ-45021 42-31 ЧНО; (220006) ЗІЛ ММЗ-4502 СВ 65-38 АТ; (220007) ЗІЛ 
441510  СВ 65-39 АТ; (220008) Причеп 2ПТС № 11694СВ; (220009) Заправщик (бочка бардовоз)  № 96-43 ЧО; 
(220010) МАЗ 53371-029 № СВ 65-41 АТ; (220011) УАЗ 220600  № СВ 65-44 АТ; (220012) Фольксваген-Пассат 
№ СВ 65-45 АТ; (220013) ГАЗ 22171-104 № СВ 65-40 АТ; (220014) Трактор Т-150 К 64-57 ФЮ; (220015) Розкидач 
жижі тракторний РЖТ-11  № 19727 СВ; (190385) Спектрофотометр ULAB 101; (220298) Контрольний снаряд 
КВА-2; (220299) Щит  управління; (220300) Щит  управління; (220301) Ваги 30 тн ст. Камка 5002РС-30Ц13АС; 
(220302) Ваги 30 тн завод 5002РС-30Ц13АС; (220304) Контрольний снаряд КС-70 ефіри; (220306) Прилад КІПа 
FСП-50 ДЕ 10/14; (220307) Манометр МСП-2; (220308) Прилад КІПа FСП-50 ДКВР 15/13; (220312) Расходомір; 
(220314) Ваги УЦК1-400/750 цех СО2; (220315) Ваги  УЦК1-400/750 цех СО2; (220316) Контрольний снаряд КВА-2;
(220317) Прилад СД ДКВР 15/13; (220318) Сигналізатор рівня ДЕ 10/14; (220319) Ваги  УЦК1-400/750 цех СО2; 
(220320) Радіаметр  РУГ-91; (220321) Прилад КСД-2; (220322) Прилад КСД-2; (220323) Прилад КСД-2; (220324) 
Прилад КСД-2; (220325) Екслозімет СТХ 17/13; (220326) Вологомір; (220327) Коректор КПЛГ-1.02Р 0.4 МПА (газ); 
(220328) Спектрофотометр ЮНИКО 2100; (220329) Ваги RADWAG WPS 210/C/2 (210/0.001); (220330) Перетворювач 
витрат рідини електромагнітний ИРЖ3.2-К40-16-А в комплекті з модулем живлення; (220331) Сахариметр СУ-5; 
(220332) Дифманометр-3583; (220333) Дифманометр-3583; (220334) Прилад  OП5В-20 (цех СО2); (220335) Шафа 
для одягу; (220336) Неспалимий сейф; (220337) Неспалимий сейф; (220338) Стіл креслярський; (220339) Сходи 
3-х секційні; (220340) Стіл фізичний; (220341) Стіл хімічний; (220345) Мікроскоп; (220346) Кондиціонер Samsung; 
(220347) Набір меблів (лабораторія); (220348) Набір меблів (бухгалтерія); (220349) Набір меблів кабінет гол. інженера; 
(220350) Набір меблів кухня; (220351) Хіміко-аналітичний комплекс (хроматограф); (220352) Офісні меблі; (220353) 
Піч муфельна СНОЛ 7.2/1100; (220354) Холодильник APISTON RMBA 2200; (220355) Кондиціонер Ferroli SMILE 
18000PC2; (220356) Холодильник Норд 428; (220357) Контейнер для сміття; (220358) Контейнер для сміття; (220359) 
Ящик металевий; (220360) Ящик металевий; (220361) Кондиціонер; (220362) Блок живлення до хроматографа;
(220363) Дистилятор ДЕ-4М; (220364) Стіл кутовий лівий; (220365) Тумба мобільна; (220366) Підставка під кла-
віатуру; (220367) Підставка під системний блок; (220368) Шафа ШД-3; (220369) Тумба приставна 4 ш; (220370) 
Стіл-тумба  права; (220371) Шафа ШГ-1; (220372) Шафа ШД-3-ліва; (220373) Шафа ШД-1; (220374) Шафа ШД-
3-права; (500564) Перетворювач тиску РС-28/0...25 кРа /PD/S-P-DN50 по  EN 1092; (500565) Аналізатор вологості 
МВ23 (110/0,01); (500825) Аквамастер  NP 15/210 6,5 кВт/Н; (501014) Перетворювач тиску РС-28/0...25кРа/ 
PD/S-P-DN50 по EN 1092; (501120) Вага електронна лабораторна AS 220 R 2; (501121) рН-метр стаціонарний 
лабораторний з рН-електродом НІ2211-02; (501475) Комплект  відеоспостереження HikVision NK4E0-1T; (501931) 
Ротаметр  РП-1,6 ЖУЗ; (501932) Насос-дозатор PDE DLX MF/M 01-15 230V CP-PVDF; (501563) Насос поршневий 
24011-87; (501564) Автобочка; (501566) Електродвигун; (501567) Царга колони № 1; (501568) Царга колони № 2; 
(501569) Царга колони № 3; (501570) Царга колони  № 4; (500823) массовий витратомір ROTAMASS RCCT38-
DH1M04D4SL/ KF1/K4/MB3 (D1V801769); (500824) массовий витратомір ROTAMASS RССT38-AH1M04D4SL/ KF1/
K4/MB2 (D1V701553); (501956) Насос  GZA 65-40-200/7.5; (502034) Навіс над ємностями для зберігання продукції; 
(502052) Насос багатоступеневий  CDLF 8-30 Ex; (502053) Компресор  РТ-0022 (до хроматографа); (502054) 
Джерело безперебійного живлення  LPY-W-PSW-5000VA; (502055) Багатофункційний пристрій БФП HP LJ Pro 
M130a; (502056) Підігрівач бражки F=50 м2; (502057) Підігрівач бражки F=50 м2; (502118) Насос  GZA 50-32-
200/5,5; (502135) Зварювальний інвертор ССВА 270 з пристроєм для збудження дуги; (502133) Електродвигун 
АИР-132S4 7.5 квт  1500 об/хв; (502132) Електричний двигун 2,2 кВт  3000 об/хв ВЗВ; (502134) Насос  ЦГ 6,3/32 К; 
(502136) Насос  ЕЦВ 8-40-120 нрк; (502137) Сигналізатор-аналізатор газів переносний  Дозор-С-Пв № 1; (502138) 
Сигналізатор-аналізатор газів переносний  Дозор-С-Пв № 2; (502169) Насос багатоступеневий  CDLF 8-30 Ex; 
(502199) Насос  Ш 40-4-19,5/4 без електродвигуна, без рами, без муфти; (502204) Насосний агрегат ЕВВ 6-10-110; 
(502205) Ємність спиртова № 1 (65 м. куб.);(502206) Ємність спиртова № 2  (65 м. куб.); (502207) Клапан ре-
гульований Ду 50 сідло н/ж, корпус чавун (№ 1); (502208) Клапан регульований Ду 50 сідло н/ж, корпус чавун 
(№ 2); (502227) Насос  Lowara 5SV 04F005T ATEX2II2G EExdIIB  T4 3x400 № 1; (502228) Насос Lowara 5SV 04F005T 
ATEX2II2G EExdIIB T4 3x400 № 2; (502229) Насос Lowara 5SV 04F005T ATEX2II2G EExdIIB  T4 3x400 № 3; (502230) 
Насос  Lowara 5SV 04F005T ATEX2II2G EExdIIB  T4 3x400 № 4

Назва об’єкта

Область 
місце-
зна хо-
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму ва ча  

або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

Операторна панельна стаціонарна з площадкою асфаль-
тобетонною

Чернігів-
ська

Ніжинський р-н, с. Воронь-
ки, вул. Декабристів, 76

Відсутній Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Склад ВМ, загальною площею 340,7 кв. м Чернігів-
ська

Ніжинський р-н, смт Та-
лалаївка

Полтавська експедиція по геофі-
зичним дослідженням у свердло-
винах державного геофізичного 
підприємства «Укргеофізика», 
код за ЄДРПОУ 01431535

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Нежитлова будівля з приналежним майном (сарай Б-1, 
сарай Д-1, погріб ПГ-1, колодязь К-1)

Чернігів-
ська

Прилуцький р-н, с. Бере-
зівка, вул. Кочубея, 1

Талалаївська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00721099

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Назва об’єкта

Область 
місце-
зна хо-
дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму ва ча  

або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

Ветеринарна дільниця у складі: адмінприміщення А-1 
загальною площею 97,4 кв. м; гараж Г-1 загальною пло-
щею 52,9 кв. м; сарай Б-1 загальною площею 46,0 кв. м; 
погріб п/г загальною площею 11,1 кв. м

 Чернігів-
ська

 Корюківський р-н,  с. Зміт-
нів, вул. Набережна, 13

 Сосницька районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00720875

 Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму-
ва ча або збе рі-

га ча, код  
за ЄДРПОУ

Назва ор-
гану  

при ва ти-
за ції

Окреме майно державної установи «Прилуцька  виховна колонія»  у складі: Державна 
установа «При-
луцька виховна 
колонія», код 
за ЄДРПОУ 
08564957

Регіональне 
відділення 
Фонду по 
Київській, 
Черкаській 
та Черні-
гівській 
областях

(10301001) КПП з адмінбудинком,  літера "Я-3", заг. площею 1523,1 кв. м; (10301003) Банно-прачечний комп-
лекс, літера "Л-1", заг.  площею 301,2 кв. м; (10301013) Будинок для приїжджих, літера "Ї-1", заг.  площею 
57,9 кв. м; (10301007) Профтехучилище,  літера "І-2", заг. площею 1186,1 кв. м; (10301005) Гуртожиток  2 
відділення,  літера "Б-2", заг.  площею 1155,8 кв. м; (10301052) Гуртожиток  3 відділення,  літера "В-2", заг.  
площею 720,9 кв. м; (10301016) Гуртожиток 2-4 відділення,  літера "Щ-3", заг. площею 2701,7 кв. м; (10301006) 
Гуртожиток  1 відділення,  літера "Г-2", заг.  площею 1237,0 кв. м; (10301008) Столова вихованців,  літера 
"К-1", заг.  площею 1028,7  кв. м; (10301009) Столова співробітників,  літера "Н-1", заг.  площею 317,5 кв. 
м; (10301010) Спортзал, літера "А-2", заг.  площею 723,2 кв. м , в тому числі Cпортзал  (в стадії будівництва) 
літера "А’-2",  заг.  площею 215,8 кв. м; (10301014)  Овочесховище,  літера "Е-1", заг.  площею 218,2 кв. м; 
(10301015) Овочесховище, літера "Ш-1", заг.  площею 132,1 кв. м; (10301012) Складське приміщення, заг.  
площею 462,7 кв. м; (10301004) Школа на 320 учнів, літера  "Ч-2", "Ж-2", заг.  площею 2083,1 кв. м; (10301018) 
Санпропускник,  літера "Д-2", заг.  площею 1053,8 кв. м; 

Чернігів-
ська

м. При-
луки, вул. 
Київська, 
234

(10301022) Вагончик побутовий, заг.  площею 38,5 кв. м; (10301017) Нежитлові будівлі, літера "А-1", "Б-1", 
"В-1", заг.  площею 556,2 кв. м; 

м. При-
луки, вул. 
Індустрі-
альна, 4д

(10301020) Свинарник, літера "Х-2", заг.  площею 184,7 кв. м; (10320001) Мережа зв’язку, заг. площею 99,2 кв. 
м; (10320002) Огорожа, заг. площею 99,2 кв. м; (10312005) Споруда водопровіду зовнішня, заг. площею 514,0 м 
п.; (10312006) Споруда каналізації зовнішня, заг. площею 510,0 кв. м; (10312007) Теплотраса, заг. площею 593,0 
м п.; (10312001) Асфальтне покриття території, заг.  площею 581,0 кв. м.; (10312002) Огорожа, заг. площею 693,0 
кв. м; (10312004) Цегляна огорожа, заг. площею 3865,0 м; (10312006) Пожежна  споруда, заг. площею 50 куб. м; 
(10312007) Споруда для витяжки, заг. площею 95,8 кв. м; (10312008) Туалет, літера "М-1", заг.  площею 67,6 кв. м;

м. При-
луки, вул. 
Київська, 
234

(10310001) Будівля механічного цеху, літера "Ф-2", заг.  площею 3868,8 кв. м; (10310002) Будівля зборочного 
цеху,  літера "О-1", заг.  площею 356,1 кв. м; (10310003) Будівля гальванічного цеху, літера "Х-1", заг.  пло-
щею 1625,6 кв. м; (10310004) Будівля  ЦМК, літера "Т-1", заг.  площею 221 кв. м; (10310005) Будівля зборки 
УБДС,  літера "П-3", заг.  площею 230,9 кв. м; (10310006) Склад металевий, літера "С-1", заг. площею 420,3 
кв. м; (10310007) Гараж, літера "У-1", "З-1",  "Ю-1", заг. площею 1027,9 кв. м; (10310008) Склад зі стелажа-
ми, літера "Р-1", заг. площею 352,9 кв. м; (10330001) Дзвіниця, заг. площею 12,0 кв. м; (10350001) Будівля 
нагляду, літера "Ю-2", заг. площею 2,7 кв. м

Назва об’єкта
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місце зна-
хо дження 

об’єкта
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Комплекс (ветеринарна дільниця) у складі: адмінприміщен-
ня (А-1) загальною площею 130,6 кв. м; гараж Б-1 загаль-
ною площею 77,1 кв. м; будинок конюха В-1 загальною 
площею 22,2 кв. м; сарай Г-1 загальною площею 48,1 кв. 
м; погріб п/г загальною площею 5,6 кв. м; колонка 

Чернігів-
ська

Корюківський р-н, с. Авдіїв-
ка, вул. Сіверська, 72

Сосницька районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00720875

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Комплекс (ветеринарна дільниця) загальною площею 
54,9 кв. м

Чернігів-
ська

Корюківський р-н, с. Бутів-
ка, вул. Шевченка, 29

Сосницька районна державна лі-
карня ветеринарної медицини код 
за ЄДРПОУ 00720875

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Комплекс (ветеринарна дільниця): Адміністративне при-
міщення А-1 загальною площею 113,8 кв. м, сарай Б-1 
загальною площею 59,2 кв. м, сарай В-1 з навісом за-
гальною площею 18,4 кв. м, гараж Г-1 загальною площею 
15,8 кв. м, погріб п/г загальною площею 8,3 кв. м

Чернігів-
ська

Корюківський р-н, с. Во-
линка, вул. Шевченка, 61

Сосницька районна державна лі-
карня ветеринарної медицини код 
за ЄДРПОУ 00720875 

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Будівля для конторських та адміністративних цілей 74,9 
кв. м та гараж загальною площею 82,1 кв. м

Чернігів-
ська

Прилуцький р-н, смт Тала-
лаївка, вул. Народна, 9

Головне управління Держпродспо-
живслужби в Чернігівській області, 
код за ЄДРПОУ 40310334

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Нежитлове приміщення з господарськими будівлями та 
спорудами

Чернігів-
ська

Прилуцький р-н, с. Бо-
лотниця, вул. Миру, 30, 
прим. 2

Талалаївська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00721099

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Нежитлова будівля -"адміністративна будівля", загальною 
площею 193,4 кв. м

Чернігів-
ська

Корюківський р-н, смт Со-
сниця, вул. Польова, 9

Головне управління Держпродспо-
живслужби в Чернігівській області, 
код за ЄДРПОУ 40310334

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Техбудівля загальною площею 189,50 кв. м; гараж № 2 
загальною площею 270,50 кв. м; гараж № 4 загальною 
площею 533,40 кв. м

Чернігів-
ська

Чернігівський р-н, смт Ку-
ликівка, вул. Перемоги, 3

К а з е н н е  п і д п р и є м с т в о 
«Укрспецзв’язок», код за ЄД-
РПОУ 39908375

Регіональне відділення Фонду 
по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: радіостанція (2 од.), 
столи (5 од.)

Львівська м. Жидачів, вул. Фа-
брична, 4

ПАТ «Жидачівський целюлозно-
паперовий комбінат», код за ЄД-
РПОУ 0278801

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Колишній пожежний автомобіль (ГАЗ 66-01) Львівська Буський р-н , м. Красне, 
вул. Залізнична, 18 

ПрАТ «Красненський комбінат 
лібопродуктів», код за ЄДРПОУ 
00952060

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Будівлі, загальною площею 782,9 кв. м Львівська м. Пустомити, вул. За-
водська, 10

Головне управління статистики 
у Львівській області, код за ЄД-
РПОУ 02361400

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Будівля дегазаційної установки (поверхневої дегазації) 
площею 132,1 кв. м

Львівська Сокальський р-н, с. Сілець, 
присілок Солтиси, 755 а

Відокремлений підрозділ «Західно-
Українська виконавча дирекція з 
ліквідації шахт» Державного під-
приємства «Об’єднана компанія 
«Укрвуглереструкту-ризація», код 
за ЄДРПОУ 39257791

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: водонапірна башня 
площею 13,2 кв. м, будівля артезіанської свердловини 
площею 20,2 кв. м

Львівська м. Золочів, вул. Львів-
ська, 50

Відкрите акціонерне товариство 
«Ремсервіс», код за ЄДРПОУ 
13837886

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Нежитлові приміщення № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 загальною 
площею 144,3 кв. м (господарська будівля "А2-1")

Львівська м. Львів, вул. Генерала 
Чупринки, 71

Державне підприємство Держав-
ний інститут проектування міст 
«Містопроект», код за ЄДРПОУ 
02497909

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Нежитлова будівля (літ. Ф) площею 142,4 кв. м Львівська м. Львів, вул. Угорська, 22 ТОВ «Львівське хлібоприймальне 
підприємство», код за ЄДРПОУ 
37206153

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях 

Автоцистерна (пожежний автомобіль) АЦ-30 (ГАЗ 53-12, 
реєстр. номер 64-21 ЛВЛ)

Львівська м. Львів, вул. Угорська, 22 ТОВ «Львівське хлібоприймальне 
підприємство», код за ЄДРПОУ 
37206153

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Нежитлова будівля, загальною площею 2655,1 кв. м Львівська м. Львів, вул. Дорошен-
ка, 33

Філія «Західна» Концерну «Війсь-
кторгсервіс», код за ЄДРПОУ 
38076799

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Піднавіси для сільськогосподарської техніки (літ. Д-1) 
загальною площею 131,2 кв. м

Львівська Дрогобицький р-н, с. Рівне, 
вул. Перемоги, 55

Відкрите акціонерне товариство 
«Рівнянське», код за ЄДРПОУ 
00854699

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Вбудоване нежитлове приміщення площею 18,6 кв. м, 
розміщене на 1-му поверсі будівлі колишнього готелю 
А-2 

Львівська Радехівський р-н, с. Павлів, 
пр-т Юності, 6А

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Радехів-цукор» (збері-
гач), код за ЄДРПОУ 32656212

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут-
риму ва ча  
або збе рі-

га ча,  
код за ЄД-

РПОУ

Назва ор-
гану  

при ва ти-
за ції

Окреме майно Вузлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” у складі: ДП «Укр-
спирт», код 
за ЄДРПОУ 
37199618  

Регіональне 
відділення 
Фонду  по 
Львівській, 
Закарпат-
ській та 
Волинській 
областях

(733) Приміщення будівлі головного корпусу (Будівля м"якої варки) (заг. пл. 172,7 кв. м.); (501915) Приміщення 
будівлі головного корпусу (заг. пл. 3536,7 кв. м.); (736) Спиртопідвал (заг. пл. 476,6 кв. м.); (745) Вуглекислотний 
цех (заг. пл. 522,7 кв. м.); (747) Свинарник (заг. пл. 211,7 кв. м.); (738) Гаражі і склад (заг. пл. 489,8 кв. м.); (735) 
Мехмайстерня і склад (заг. пл. 832 кв. м.); (739) Котельня (заг. пл. 770 кв. м.); (746) Електропідстанція (заг. пл. 
51,2 кв. м.); (744) Ферментний цех (заг. пл. 2309 кв. м.); (737) Адміністративний корпус (заг. пл. 284,9 кв. м.); 
(734) Зерносклад (заг. пл. 1052,6 кв. м.); (750) Депо (заг. пл. 106,1 кв. м.); (753) Каналізаційна насосна № 1, 
каналізаційна насосна № 2 (заг. пл. 70,1 кв. м.); (754) Артсвердловина № 1 (заг. пл. 29,7 кв. м.); (756) Насосна 
патоки № 1 (заг. пл. 8,2 кв. м.); (762) Бардяна насосна (заг. пл. 26,4 кв. м.); (752) Очисні споруди (заг. пл. 94,2 кв. 
м.); (759) Насосна патоки № 2 (заг. пл. 12,3 кв. м.); (755) Артсвердловина № 2 (заг. пл. 21,8 кв. м.); (742) Споруда 
зернового складу (бочка № 4); (743) Споруда зернового складу (бочка № 5); (1081) Резервуар для меляси

Львівська Червоно-
градський 
р-н,  с. 
Вузлове,  
вул. Шев-
ченка, 7; 
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хо дження 
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або збе рі-

га ча,  
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Назва ор-
гану  

при ва ти-
за ції

(766) Спиртобаза (заг. пл. 668,2 кв. м.); (767) Бак для зерна; (768) Бак для зерна; (769) Бак для зерна; (770) Бак 
для зерна; (771) Бак для зерна; (772) Бак для зерна; (773) Бак для зерна; (774) Бак для зерна; (775) Залізничний 
тупик; (776) Під’їздна колія до залізничної ваги; (777) Стрілка залізнична; (780) Гараж (заг. пл. 74,7 кв. м.); (778) 
Будівля механічної майстерні (заг. пл. 23 кв. м.); (1046) Прохідна з ваговою (заг. пл. 115,1 кв. м.); (741) Будівля 
«Вагова будка»; (748) Огорожа заводу; (749) Димова труба; (751) Продувний колодязь; (757) Залізнична вітка; 
(758) Підвищений тупік на три вагони; (760) Лінія електропередач ферментного цеху; (761) Повітряна лінія електро-
передач; (763) Трубопровід в комплекті; (764) Солева яма двохячейна; (779) Огорожа; (781) Апарат контрольний; 

Червоно-
градський 
р-н,  м. 
Радехів,  
вул. Га-
лицька, 6

(782) Апарат контрольний ВКА-302; (783) Вага OHAUS PA 214 С; (784) Вагодозатор АД-501; (785) Ванна мийна 2-х сек-
ційна; (786) Витратомір електромагнітний МПП 04 ДУ-80РУ16; (787) Витратомір МРР 04; (788) Вітрина-холодильна 
ЛВН; (789) Вузол обліку газу з лічильником ЛГ-400К; (790) Гриль курячий; (792) Кабелешукач КРН-90; (793) Калі-
братор FLUKE-724; (794) Комплект лабораторних меблів; (795) Кондиціонер; (796) Кондиціонер; (797) Кондиціонер; 
(798) Кондиціонер «Samsung»; (799) Кондиціонер MIDЕA; (800) Кондиціонер MIDЕA; (801) Контейнер для вуuл..бал.;
(802) Контрольний снаряд КС-70; (804) Лічильник газу “Універсал”-02; (805) Лічильник газу “Універсам”; (806) Лі-
чильник двохкапровий ЦЕ-6811; (807) Лічильник е/е трифазний (багатотарифний); (808) Лічильник е/е трифазний 
(багатотарифний); (809) Лічильник РГ-100; (810) М’які меблі; (811) Мікропроцесорний регулятор МІК-25; (812) 
Мірник; (813) Мірник; (814) Мірник; (815) Мірник; (816) Мірник; (817) Мірник; (818) Мірник; (819) Мірник; (820) 
Мірник; (821) Музичний центр; (822) Набір меблів; (823) Набір меблів; (824) Набір меблів-кухня; (825) Набір офіс-
них меблів; (826) Очищувач високого тиску; (827) Перетворювач витрат рідини ел.магнітний; (828) Перетворювач 
витрат рідини ел.магнітний; (829) Перетворювач витрат рідини ІРЖ 3,2 в комплекті; (830) Перетворювач витрат 
рідини ІРЖ 3,2 в комплекті; (831) Перетворювач різниці тиску; (832) Перетворювач частоти ARR- 0024/ RN-53; 
(835) Пирометр Raynger (термометр) Auto Pro; (836) Піч муфельна; (837) Прилад техмеханіки; (838) Регулятор 
РРП- 1.0.98; (839) Ротаметр РПФ 1,6 ЖУ3; (840) Сахариметр СУ-5; (841) Сигналізатор-аналізатор газів "Дозор"; 
(842) Система Горизонт; (843) Спальний набір; (844) Термостат ТГ -200; (846) Фотокалориметр КФК-3-01; (847) 
Холодильна шафа; (848) Холодильник “Ардо”; (849) Холодильник BOSCH; (850) Хроматограф "Кристал 2000"; (851) 
Шафа витяжна; (852) Шафа одягова; (853) Шафа одягова; (854) Шафа одягова; (855) Шафа одягова; (856) Система 
пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу; (858) Нагрівальна плитка С-МАG МР4; (859) Аквадистилятор;
(860) Витратомір - лічильник ел.магнітний в комплекті; (861) Механізм тяго-монтажнийGutmann KKV; (862) Перетво-
рювач частоти 5,5 кВт; (864) Вогнегасник ВП 100; (865) Пристрій плавного пуску PSE 250-600-70; (866) Перетворю-
вач частоти 15 кВт АЕ- V812-G15/Р18Т4; (867) Перетворювач частоти 22 кВт АЕ- V812-G22/Р30Т4; (868) Бродильний 
чан; (869) Бродильний чан; (870) Бродильний чан (Дооц. 31.10.17р.-124875,00); (871) Бродильний чан; (872) Бро-
дильний чан (Дооц. 31.10.17р.-124875,00); (873) Бродильний чан (Дооц. 31.10.17р.-124875,00); (874) Бродильний 
чан; (875) Бродильний чан; (876) Бродильний чан; (877) Бродильний чан; (878) Насос ЗМ -65 -125/4; (879) Насос 
ЗМ 32-160/2,2; (880) Насос SV – 6604F-220 Т; (881) Насос ЗМ 40-200/7,5; (882) Насос ЗМ 40-200/7,5; (884) Турбо-
воздуходувка ТВ80-1.6; (885) Вакуумний насос PW 1.13; (886) Насос ЗМ 65-125/4; (887) Електродвигун АИР-132;
(889) Електродвигун АИР-132; (890) Електродвигун АИР-132; (891) Електродвигун АИР-132; (892) Електродвигун 
АИР-132; (893) Електродвигун АИР-132; (894) Електродвигун АИР-132; (895) Електродвигун АИР-132; (896) Елек-
тродвигун АИР-132; (898) Електродвигуни АМУ 22; (899) Електромотор АМУ 160 Л2; (900) Мотор - редуктор без 
двигуна МПО2М-15ВК-24,6-7.5/59; (901) Мотор-редуктор 3МП50-56-4-G320; (902) Ємкість; (903) Ємкість; (904) 
Елемент (фільтр) техводопостачання; (905) Елемент (фільтр) техводопостачання; (906) Елемент (фільтр) техводо-
постачання; (907) АВД без підігріву води HD 6/15; (908) Миюча головка; (909) Миюча головка; (910) Спіральний 
теплообмінник F-30 м. кв. н/ж; (914) Дріжджанка 17 куб. м; (915) Дріжджанка 17 куб. м; (916) Дріжджанка 17 
куб. м; (917) Дріжджанка 17 куб. м; (918) Зброджувач-бродильний апарат; (919) Зброджувач-бродильний апарат; 
(920) Дріжджезаторний чан; (922) Бункер під вагою 15кв. м; (923) Силос для зерна; (924) Силос для зерна; (925) 
Насос ЗМ 65-125/4; (926) Електродвигун 55/1500; (927) Електродвигун 55/1500; (928) Електродвигун 50 квт; (929) 
Електродвигун 30 квт; (930) Зварка ВДМ-1007; (931) Зерноочисна машина "Бурат"; (932) Дробарка А1-ДМ2Р-
110М1200/050П; (936) Чанок замісу 1,7 куб. м; (937) Насос ЗМ 50-200/11; (938) Гостропарова головка; (939) 
Ємність ГДФО; (940) Ємність ГДФО; (941) Редуктор М/П-МПО; (942) Редуктор М/П-МПО; (943) Мотор редуктор 
МПО2М-15ВК-24,6-7,5/59; (944) Насос ЗМ 165-125/40; (945) Насос SHE40-200/75; (946) Насос SHE40-200/75;
(947) Пристрій ПЗН-УЕ-2; (948) Насос ЗМ 32-200/5,5; (950) Насос ЗМ 65-125/4; (951) Насос MVI 819; (952) Насос 
СМ 100-65-250/4; (953) Насос СМ 100-65-250/4; (954) Насос-дозатор PDE DLX МА/ МВ 05-07; (955) Двигун 1,5 кВТ 
(рама та муфта зєднувальна до насоса); (956) Насос на часть P.W.1/13/1/1010; (957) Теплообмінник ”Труба в трубі” 
15 м. кв.; (958) Теплообмінник ”Труба в трубі” 50 м. кв.; (959) Теплообмінник; (960) Теплообмінник; (961) Теплооб-
мінник; (962) Теплообмінник; (963) Теплообмінник; (964) Теплообмінник; (965) Теплообмінник; (966) Теплообмінник; 
(967) Теплообмінник; (968) Теплообмінник; (970) Спіральний теплообмінник F-50 м. кв.; (971) Релейна шафа; (972) 
Комп’ютер в комплекті; (973) Машинка для миття АВД без підігріву води НD7/18 4 м; (976) Сепаратор бражки; (977) 
Теплообмінник F=7 кв. м; (978) Ємкість міцних сивушних спиртів і промивних вод; (979) Насос АНВ-120; (980) Насос 
ВД К-160 TST з шлангом; (981) Насос ЗМ 400-200/5,5; (982) Насос ЗМ 400-200/5,5; (983) Насос ЗМ 40-200/7,5;
(984) Насос ЗМ 40-200/5,5А; (985) Пароінжекторна установка; (986) Щит управління; (987) Щит управління; (988) 
ББЖ АРС SMART-VPS RT 3000 VA; (989) Комп’ютер Pentium Р-4/2400; (990) Брагоректифікаційний апарат; (991) 
Щит перетворення; (992) Спіральний теплообмінник F-40 м. кв.; (993) Спиртова цистерна; (994) Спиртова цис-
терна; (995) Спиртова цистерна; (996) Спиртова цистерна; (997) Спиртова цистерна; (998) Трансформатор ТМ-
1600; (999) Насос КО 50/280; (1000) Насосна установка КСБ-80/400; (1001) Насос 6 НД – 13; (1003) Мотор АНР 
180 м. кв. М301; (1004) Силовий трансформатор ТМ-25/10; (1005) Силовий трансформатор ТМ-25/11; (1006) 
Мотор АНР 180 м. кв. М301; (1007) Спиртова цистерна; (1008) Спиртова цистерна; (1009) Спиртова цистерна; 
(1010) Спиртова цистерна; (1011) Спиртова цистерна; (1012) Спиртова цистерна; (1013) Ємкість денатурації спир-
ту; (1014) Спиртова цистерна; (1015) Спиртова цистерна; (1016) Спиртова цистерна; (1018) Цистерна спиртова 
№ 1 74,0 м3; (1019) Цистерна спиртова № 2 70,0 м3; (1020) Цистерна спиртова № 3 52,5 м3; (1021) Цистерна 
спиртова № 4 52,4 м3; (1022) Цистерна спиртова №5 51,0 м3; (1023) Цистерна спиртова № 6 60,6 м3; (1024) 
Мірник спиртовий № 4 1000 дал; (1025) Мірник спиртовий № 5 1000 дал; (1026) Мірник спиртовий № 3 75 дал; 
(1027) Мірник спиртовий № 6 75 дал; (1028) Мірник ЕАФ № 3 75 дал; (1029) Цистерна спиртова № 7 70,0 м3; 
(1030) Цистерна спиртова № 8 72,0 м3; (1031) Цистерна спиртова № 9 72,0 м3; (1032) Цистерна спиртова № 10 
72,0 м3; (1033) Цистерна спиртова № 11 72,0 м3; (1034) Цистерна ЕАФ № 12 25,0 м3; (1035) Трансформатор 
зварювальний; (1036) Підстанція КТП 63; (1037) Трансформатор ТМ-63; (1038) Насос АСВН-80; (1039) Насос 
АСВН-80; (1041) Насос АСВН-80; (1043) Мірник 250 дал; (1044) Мірник 250 дал; (1045) Мірник 250 дал; (1047) 
Вага залізнична; (1048) Мірник ЕАФ; (1049) Лебідка; (1050) Котел КЧМ-4; (1051) Електрощит; (1052) Електрощит;
(1053) Шнек-норія; (1054) Касовий апарат PPO Mini 500.02ME; (1055) Персональний .комп’ютер РШ866 в комп-
лекті; (1057) Комп’ютер в комплекті; (1058) Комп’ютер в комплекті; (1060) Комп’ютер в комплекті (ноутбук ASUS); 
(1061) Комп. в комплекті Сeleron 2,1; (1062) Комп. АМД 1600 в комп.; (1063) Прінтер hp Laser Jet 1020; (1064) 
Копіювальний апарат MINOLTA; (1068) Комп’ютер в комплекті; (1070) Копіювально-друкуючий пристрій Bizhab 211 в 
комплекті; (1071) Монітор TFT 19 Neovo C-19; (1073) Комп’ютер РШ-1000/256М/40; (1074) Вага автомобільна ТВА-
60-20-18 (8) ПФ; (1075) Автомобілерозвантажу-вач У-15УРБ; (1076) Погрузчик КШП-6; (1077) Норія 1-10-15; (1078) 
Норія 1-10-15; (1080) Конвеєр ТМ-62М; (1082) Електродвигун УАМ-280; (1083) Перетворювач частоти АTV 28 HV 29 
№ 4; (1084) Зернопогрузчик КШП-5; (1085) Котел «Данко»; (1086) Дробілка СП-1481; (1087) Токарний станок-163;
 (1088) Горизонтально-розточний станок; (1089) Зварювальний апарат Ondultech 160; (1090) Установка УРАЗ-16; 
(1091) Станок МОД 2 Н 135; (1092) Станок 2М-112; (1093) Токарно-гвинторізний станок; (1094) Вертикально-
фрезерний станок 6р12; (1095) Ділильна головка УРГ-400; (1096) Радіально-сверлильний станок; (1097) Станок 
алмазно-заточний; (1098) Наждачний станок; (1099) Внутрішліфувальний станок ЗА229; (1100) Прес гідравліч-
ний МОД П 474 Б; (1101) Трансформатор ВД-507; (1102) Зварочний агрегат АДД-4001; (1103) Зварка ВД -306; 
(1104) Зварка ВД -306; (1106) Насос EBARA 3М 40-200/7,5; (1107) Випрямлювачі ВД-306; (1108) Ящик с СПА сх;
(1110) Кран-балка підвісна в. п. 3,2т е-11,4 м; (1111) Електроталь в. п. 3,2 т; (1112) Верстат слюсарний; (1113) 
Верстат слюсарний; (1114) Верстат слюсарний; (1115) Верстат слюсарний; (1116) Кран консульний; (1117) Кран 
консульний; (1118) Відбійний молоток MNE-95 1500 Вт 5-25; (1119) Шлагбаум Wil-4 з дод.аксесуарами; (1120) Бе-
тономішалка БГ-100; (1125) Компресор; (1126) Компресор повітря; (1128) Обладнання очистки газів; (1129) Скрубер 
КД-8222; (1131) Теплообмінник 100 ТГН; (1132) Абсорбер КД-8224; (1133) Десорбер КД-8223; (1134) Збірник конден-
сату; (1135) Конденсатор вуглекислотний; (1136) Насос ЦНСГ 38/198; (1138) Вакуум-насос без електродвигуна; (1139) 
Вакуум-насос без електродвигуна; (1141) Електродвигун 55/1500; (1142) Електрокран-балка; (1143) Електрокран-
балка; (1144) Сільгоспмашина УДХ-12,5; (1145) Установка УДХ-12.5; (1146) Установка УВП-400; (1147) Резервуар; 
(1148) Вуглекислотна установка УВЖС-38; (1149) Стаціонарна установка УДХ 12,5; (1150) Вуглекислотна установка 
УКЖ-250; (1151) Зварка АДБ-3122; (1156) Холодильна шафа ШХ -16; (1157) Лінія ЛПС-Б; (1158) Холодильний при-
лавок; (1159) Економайзер; (1161) Конденсаторна батарея; (1162) Економайзер; (1163) Гідрозатор діораторного баку;
(1164) Діораторний бак; (1165) Установка очищення води "Зворотній осмос"; (1166) Котел паровий - Е-1.0-0,9 Г-3; 
(1167) Котел ДКВР 10/13; (1168) Котел паровий ДЕ-10-14 ГМ; (1169) Котел ДКВР; (1170) Ємкость фільтра; (1171) 
Ємкость фільтра; (1172) Ємкость фільтра; (1173) Катіонітовий фільтр І ступені; (1174) Катіонітовий фільтр 2 ступені; 
(1175) Катіонітовий фільтр; (1176) Димосос; (1177) Димосос ДН-125; (1178) Димосос ДН-10; (1180) Насос ЗМНС-
40-200/5,5; (1181) Насос WILO MVI 819-1/25/Е/З-400-50-2; (1182) Насос ЗМ 65- 200/22; (1183) Насос WILO MVI 
1611-3/25/Е/З-400-50-2; (1184) Насос ДДВ16-20; (1185) Насос WILO MVI 819-1/25/Е/3-400; (1186) Трансформатор 
ТМ-400; (1187) Комп’ютер в комплекті; (1188) Частотний перетворювач SV 0551G5A-4; (1189) Регулятор повітря 
тиску газу; (1190) Регулятор повітря тиску газу; (1191) Регулятор повітря тиску газу; (1192) Регулятор повітря 
тиску газу; (1193) Регулятор повітря тиску газу; (1194) Регулятор повітря тиску газу; (1195) Регулятор повітря тиску 
газу; (1196) Регулятор повітря тиску газу; (1197) Регулятор повітря тиску газу; (1198) Регулятор повітря тиску газу; 
(1204) Електрообладнання; (1205) Трансформаторна підстанція 2КТП; (1206) Конденсаторна установка УКМ-58-
0,4-200-33; (1207) Конденсаторна установка УКМ-58-0,4-200-33; (1208) Електропривід ЕКТ 2Д 160/380; (1209) Щит 
електричний; (1210) Трансформатор ТМН 4000-35; (1211) Трансформатор ТМН 4000-35; (1212) Електрощит для 
ЛЕП; (1213) Трансформатор ТЛ-201; (1216) Компресор; (1217) АВД без підігріву води HD7/184М з аксесуарами;
(1218) Кран-балка опора 3 т; (1219) Кран-балка підвісна в/п 2 т в компл. З тельфером; (1220) Бензоколонка ТК 
ЕР-50-0,4; (1221) Плуг; (1222) Косарка; (1223) Автозаправочний блок; (1224) Автозаправочний блок; (1225) Кран-
балка; (1226) Електронасос ЦН 100-65-20; (1228) Насос-фекальний МСт 10/50-1; (1229) Теплообмінник опалю-
вання; (1230) Електрощит 13-43; (1231) Електрощит 13-39; (1232) Електрощит 13-27; (1233) Електрошафи; (1234) 
Електрошафи; (1238) Щит шафний; (1239) Панель; (1240) Панель; (1241) Електрощит; (1242) Електрощит; (1243) 
Електрощит; (1244) Електрощит; (1245) Електрощит; (1246) Збірник глюкоавоморіна; (1247) Компресор 2 ВМ4-48/3; 
(1248) Ферментатор; (1249) Ферментатор; (1250) Ферментатор; (1251) Ферментатор; (1252) Ферментатор; (1253) 
Ферментатор; (1254) Ферментатор; (1255) Ферментатор; (1256) Ферментатор; (1257) Ферментатор; (1258) Фер-
ментатор; (1259) Ферментатор; (1260) Ферментатор; (1261) Ферментатор; (1262) Насос КМ 60/50; (1263) Насос 
КМ 60/50; (1265) Батарейна установка БЦШ-250; (1266) Батарейна установка БЦШ-250; (1267) Електромашсепа-
ратор А1ДЕС; (1268) Вентилятор ЦН 4.70-10; (1269) Вентилятор ЦН 4.70-10; (1270) Електроталь; (1272) Колектор;
(1273) Колектор; (1275) Ресивер РД -3,50; (1276) Ресивер РД -3,50; (1280) Електродвигун 90 КВТ; (1281) Електро-
двигун 90 КВТ; (1282) Водопідігрівач ПП2-6-2П; (1283) Ємкість для муки; (1286) Сепаратор; (1287) Фільтр ЕП – 6555; 
(1289) Фільтр очистки повітря; (1290) Фільтр очистки повітря; (1291) Фільтр очистки повітря; (1292) Фільтр очистки 
повітря; (1293) Фільтр очистки повітря; (1294) Фільтр очистки повітря; (1295) Збірник 12 м. куб.; (1296) Збірник 12 
м. куб.; (1297) Електродвигун 90-3; (1298) Фільтр очистки повітря; (1299) Насос 1В 6*5; (1300) Вентиль ДУ – 80; 
(1301) Вентиль ДУ – 80; (1302) Вентиль ДУ – 80; (1303) Вентиль ДУ – 80; (1304) Вентиль ДУ – 80; (1305) Вентиль 
ДУ – 80; (1306) Вентиль ДУ – 80; (1307) Вентиль ДУ – 80; (1308) Вентиль ДУ – 80; (1309) Вентиль ДУ – 80; (1310) 
Фільтр головний КД-8357; (1311) Фільтр головний КД-8357; (1312) Качалка мікробіологічна (без ел. двигуна); (1313) 
Випрямлювачі ОВ ВД-401; (1314) Редуктор -500 МРІ ФІП 23-125; (1315) Електродвигун ВА 082-4 55/1470; (1316) 
Редуктор МРІ -500 ФІВ 13-125 без ел. двигуна; (1317) Редуктор МР2-315 ФІВ 15-64 22,8 без ел. двигуна; (1318) 
Редуктор МР2-315 16-64 ФІВ 22,8; (1319) Редуктор МР2-315 16-64 ФІВ 22,8; (1320) Редуктор МР2-315 26-50 ФІВ 
29,6; (1321) Редуктор МР2-315 26-50 ФІВ 29,6; (1322) Електродвигун А2К; (1323) Електродвигун 30-750; (1324) 
Електродвигун 3711000; (1325) Електродвигун 55/1500; (1326) Компресор; (1327) Компресор; (1328) Щиток автомат 
компресорний; (1329) Щиток автомат компресорний; (1332) Мотор-редуктор МРІ -500-11,2; (1333) Дезінтегратор;
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(1334) Автомобілерозгрузчик ГУАР – 15; (1335) Н/ПРИЧІП-ПАЛИВОЦИСТЕРНА- Е ТЗ22 ВС 6886 ХТ; (1336) Ван-
тажний автомобіль сідловий тягач-Е МАЗ 64229 032 ВС1495СК; (1337) Н/ПРИЧІП-ФУРГОН-Е ПР МАЗ 9397 ВС 
0702 ХХ; (1338) Вантажний автомобіль сідловий тягач-Е МАЗ 642208 ВС9291АІ; (1339) АВТОКРАН 10-20Т-С ЗИЛ 
133ГЯ ВС1494СК; (1340) Трактор колісний МТЗ-82 1906 ЛР; (1341) АВТОКРАН; 10-20Т-С КРАЗ 250КС4574 ВС1433 
СК; (1342) Трактор колісний МТЗ-82.1.57 07512 ЕА; (1343) Трактор колісний ВТЗ-2032А 09422 ЕА; (1344) Трактор 
колісний Т-150К 11986 ЕА; (1345) АВТОМОБІЛЬ ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В ВАЗ 21099 ВС1489СК; (1346) АВТОМОБІЛЬ 
ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-В ВАЗ 21110 ВС1490СК; (1347) АВТОМОБІЛЬ БОРТОВИЙ МАЛОТОНАЖНИЙ-В КІА КЗ000S 
ВС1493СК; (1348) АВТОМОБІЛЬ ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-В HONDA CR-V ВС1487СК; (1349) Вантажний автомо-
біль сідловий тягач -Е КАМАЗ 5410 ВС1496СК; (1350) АВТОМОБІЛЬ САМОСКИД-С САЗ 3507 ВС1492СК; (1352) 
АВТОМОБІЛЬ ВАНТАЖНИЙ БОРТОВИЙ-С ЗИЛ 131 ВС6978АС; (1353) Напівпричіп НТ-2-02 ЛБ 4985; (1354) Н/
ПРИЧІП-ЦИСТЕРНА-Е ПП ПЦ 10 ВС 4901 ХХ; (1355) АВТОМОБІЛЬ ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН-С МАЗ 500 ВС4629АР; 
(1356) АВТОМОБІЛЬ ПАСАЖИРСЬКИЙ-В VOLKSWAGEN CADDY KOMBI ВС 3433 СЕ; (1357) Причіп ПТС-6 ЛБ 1880; 
(1358) Машина для внесення органічних добрив ПРТ-11 06885 ВС; (1359) Розкидач МВУ-8Б 06886 ВС; (1360) 
АВТОМОБІЛЬ ВАНТАЖНИЙ ЦИСТЕРНА ХАРЧОВА-С ЗИЛ 130 ВС1491СК; (1361) АВТОМОБІЛЬ САМОСКИД-С 
САЗ 3507 ВС1448СК; (1362) Н/ПРИЧІП БОРТОВИЙ-Е КАЗ 9368 ВС 6887 ХТ; (1363) Причіп 1ПТС-9 11870 ВС;
(1364) Причіп-ємність ЗЖВ-3,2 06884 ВС; (1424) Ультразвуковий витратомір УВР-011 А2.2/ВС-К; (1425) Комп’ютер в 
комплекті; (2561) Насос EBARA 3М 40-200/7,5; (2563) Холодно-паротермальний агрегат (TURBO ULV); (120410) Акуму-
лятор АР 1218; (130001) АВТОМОБІЛЬ ЛЕГКОВИЙ СЕДАН-В HONDA ACCORD 2.0 ВО0817АЕ; (500009) Компресор гвин-
товий ТІDY-25; (500010) Комп’ютер в комплекті; (500020) Комп’ютер в комплекті; (500218) Спіральний теплообмінник 
F-50 м2; (500273) Насос EBARA 3М 40-200/7,5; (500274) Насос ЗМ 32-160/2,2; (500275) Насос EBARA 3M40-200/7,5; 
(500276) Пневматичний мембранний насос BOXER 50PP; (500533) Багатофункційний пристрій БФП Canon image 
RUNNER 1435i; (500534) Перетворювач частоти 2,2 кВт 380В 3ф ATV310HU22N4E; (500651) Насос PW.1.13.7.1100 
з двигуном 1,5 кВт; (500681) Телескопічний навантажувач JCB 531-70 Т02353ВС; (500716) Витратомір-лічильник 
електромагнітний "Взлет ЭР" 440ЛВ ДУ-80; (500717) Частотний перетворювач ATV212HD11N4 11кВт; (500718) мас-
совий витратомір RССT38-AH1M04D4SL/KF1/K4/MB № D1V701411 (спиртосховище); (500735) массовий витратомір 
83М50-АWOWAADAABAJ (зливне) № 65070А02000, DN50; (500737) Частотний перетворювач ATV212HD11N4 11кВт;
(500740) Драбина трьохсекційна з тросом EURO E3F SVELT (3х16); (500773) лічильник-витратомір коріолісовий 
ROTAMASS RССT38 № D1V901080 (зливне); (500775) лічильник-витратомір коріолісовий ROTAMASS RССT38 
№ D1V901082 (спиртосховище); (500791) Обчислювач об’єму спирту "Універсал-С" вузл; (500894) Насос ВС-80 
(СВН-80) з електродвигуном 7,5 кВт/1500 об/хв; (500945) Обчислювач об’єму спирту "Універсал-С" вузл ФГЕС; 
(500946) Перетворювач частоти 7,5 квт; (501109) Комп’ютер в комплекті; (501119) Комп’ютер в комплекті; (501167) 
Перетворювач частоти VLT Micro Drive 132F0061 22 квт; (501171) Перетворювач частоти 7,5 квт; (501441) Комплект 
відеоспостереження HikVision NK4E0-1T; (502067) Перетворювач тиску РR-28/0…20 kPa/ PD/P/ніпель; (502068) 
Перетворювач тиску РR-28/0…20 kPa/ PD/P/ніпель; (502085) Електродвигун АИР 280S4 110/1500

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму ва ча  

або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлове 
приміщення колишнього протирадіаційного укриття 
загальною площею 39,8 кв. м; нежитлове приміщення 
колишнього протирадіаційного укриття загальною 
площею 179,0 кв. м

Львівська м. Самбір, вул. Децика 
І., 16

ПрАТ «Самбірський дослідно-
експериментальний машинобу-
дівний завод», код за ЄДРПОУ 
00860271

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Вбудовані нежитлові приміщенні №№ 1, 2, 15, 19, 20, 21, 
22 1-го поверху будівлі

Львівська Стрийський р-н, с. Тростя-
нець, вул. Зелена, 6

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Нежитлова будівля загальною площею 141,3 кв. м Львівська Червоноградський р-н, с. 
Свитазів, вул. Зелена, 20

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Нежитлова будівля (пункт державної ветеринарної 
медицини) загальною площею 59,4 кв. м

Львівська Золочівський р-н, с. Пеня-
ки, вул. Центральна, 43

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Нежитлова будівля (приміщення 1-го поверху) площею 
44,9 кв. м

Львівська Самбірський р-н, с. Чуква, 
вул. Шкільна, 39

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Нежитлова будівля площею 77,4 кв. м Львівська Червоноградський р-н, с. 
Хлівчани, вул. Осташев-
ського, 2а

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: ветлікарня, А-1, 
загальною площею 123,1 кв. м; гараж, Б-1, загальною 
площею 58,5 кв. м; сарай, В-1, загальною площею 
26,4 кв. м

Львівська Львівський р-н, с. Туринка, 
вул. Б. Хмельницького, 48

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Нежитлова будівля Дашавської дільниці ветеринарної 
медицини, А-1, загальною площею 119,2 кв. м

Львівська Стрийський р-н, смт 
Дашава, вул. Б. Хмельниць-
кого, 119

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок, А-1, 
загальною площею 130,1 кв. м; гараж, Б-1, загальною 
площею 53,7 кв. м

Львівська Львівський р-н, м. Пере-
мишляни, вул. Підваль-
на, 29 

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлові 
приміщення 1-го поверху загальною площею 133,0 кв. м; 
господарська будівля площею 35,2 кв. м

Львівська Львівський р-н, с. Жовква, 
вул. Тарнавського, 1

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок, А-1, 
загальною площею 104,1 кв. м; гараж, Б, загальною 
площею 67,6 кв. м

Львівська Червоноградський р-н, с. 
Залижня, вул. Зелена, 10

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Нежитлові приміщення адмінбудинку літ. А-1, загальною 
площею 156,8 кв. м

Львівська Золочівський р-н, м. Буськ, 
вул. Петрушевича, 6

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Нежитлова будівля (Наквашанський пункт державної 
ветеринарної медицини) загальною площею 45,0 кв. м

Львівська Золочівський р-н, с. Наква-
ша, вул. Центральна, 20

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Нежитлова будівля (Добростанівська дільниця 
ветеринарної медицини) літ. «А-1», загальною площею 
89,7 кв. м

Львівська Яворівський р-н, с. Добро-
стани, вул. Заставля, 46

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок поз. 1 
площею 100,5 кв. м; господарська будівля поз. 2 площею 
33,7 кв. м

Львівська Червоноградський р-н, м. 
Радехів, вул. Кринична, 25

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Нежитлові приміщення загальною площею 112,4 кв. м Львівська Самбірський р-н, м. Старий 
Самбір, вул. Л. Галицького, 
116, приміщення 2 

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Львівській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40349068 

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях 

Група інвентарних об’єктів у складі: склад загальною 
площею 413,9 кв. м, сховище-гараж загальною площею 
206,7 кв. м

Львівська м. Дрогобич, вул. Спор-
тивна, 44 

2 Спеціальний центр швидкого 
реагування Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, 
код за ЄДРПОУ 14372923 

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Вбудовані приміщення літ. А загальною площею 212,6 
кв. м

Закарпат-
ська

Іршавський р-н, м. Іршава, 
вул. Білецька, 4/2

Головне управління статистики 
у Закарпатській області, код за 
ЄДРПОУ 02360464

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Будівля - адмінбудинок, літ. "А", загальною площею 
199,2 кв. м

Закарпат-
ська

Великоберезнянський р-н, 
с. Волосянка, вул. Без на-
зви, 173

Великоберезнянська районна 
державна лікарня ветеринар-
ної медицини, код за ЄДРПОУ 
00698785

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок, 
А загальна площа 53,2 кв. м; будинок спеціалістів, Б 
загальною площею 34 кв. м; хлів, гараж, В загальною 
площею 32,4 кв. м; навіс, Г загальною площею 15,2 кв. м

Закарпат-
ська

Тячівський р-н, с. Теребля, 
вул. Шевченка, 44

Тячівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00698839

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок – 
літ. А загальною площею 458,24 кв. м; гаражі – літ. 
Б загальною площею 93,63 кв. м; кочегарка – літ. В 
загальною площею 43,50 кв. м

Закарпат-
ська

Великоберезнянський р-н, 
смт Великий Березний, 
вул. Штефаника (вул. Ра-
дянської Армії), 45

Головне управління статистики 
у Закарпатській області, код за 
ЄДРПОУ 02360464

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Будівля сараю, літ. Е загальною площею 59,6 кв. м Закарпат-
ська

Виноградівський р-н, м. 
Виноградів, вул. Петефі, 4

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Закарпат-
ській області, код за ЄДРПОУ 
40314229

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Нежитлова будівля колишнього сховища загальною 
площею 159,7 кв. м

Закарпат-
ська

м. Ужгород, вул. Миколи 
Бобяка, 2

ТзДВ «Ужгородхліб», код за ЄД-
РПОУ 00384259

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок інспекції 
«А-1», загальною площею 81,1 кв. м; хлів з прибудовою 
«Б-1» загальною площею 37,1 кв. м

Волинська Горохівський р-н, м. Горо-
хів, вул. Галана Ярослава, 3

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Волинській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40317441

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Дільниця ветеринарної медицини, приміщення головного 
корпусу, загальною площею 84,7 кв. м

Волинська Іваничівський р-н, с. Ори-
щі, вул. Гагаріна, 37

Іваничівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692469

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Автомобіль ЗИЛ-431412, реєстраційний номер АС9046АР Волинська м. Луцьк, вул. Карби-
шева, 3

Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Луцька картонно-
паперова фабрика», код за 
ЄДРПОУ 38272943

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях 
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Група інвентарних об’єктів (470 шт.) у складі: автолавка 
(80 шт.); дегазаційний комплект (2 шт.); ІДК (6 шт.); 
індивідуальний пакет (50 шт.); комплект ІДК (6 шт.); 
костюм Л1 (3 шт.); ноші санітарні (3 шт.); протигаз (217 
шт.); респіратор (89 шт.); стовпчики сигнальні (10 шт.); 
санітарні сумки (4 шт.)

Волинська м. Володимир-Волинський, 
вул. Ковельська, 239

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Володимир-
Волинське АТП-10762», код за 
ЄДРПОУ 05461071

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях 

Будівля готелю «Світязь» загальною площею 7896,4 кв. м Волинська м. Луцьк, вул. Набе-
режна, 4

ДП «Управління справами Фонду 
державного майна України», код 
за ЄДРПОУ 39950170

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Вбудовано-прибудоване приміщення загальною площею 
656,6 кв. м

Волинська м. Луцьк, проспект прези-
дента Грушевського, 33

ДП «Управління справами Фонду 
державного майна України», код 
за ЄДРПОУ 39950170

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Будівля готелю «Лісова пісня» загальною площею 5774,7 
кв. м

Волинська м. Ковель, бульвар Лесі 
Українки, 12

ДП «Управління справами Фонду 
державного майна України», код 
за ЄДРПОУ 39950170

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут-
риму ва ча  
або збе рі-

га ча,  
код за ЄД-

РПОУ

Назва ор-
гану  

при ва ти-
за ції

Окреме майно Державної установи «Ковельська виховна колонія» у складі: Державна 
установа 
«Ковельська 
виховна ко-
лонія», код 
за ЄДРПОУ 
08562677

Регіональне 
відділення 
Фонду по 
Львівській, 
Закарпат-
ській та 
Волинській 
областях

(10301014) Адміністративна  будівля № 2, літера  «А-2» (заг. пл.  632,20 кв. м); (10301015) Адміністративна  будівля 
№ 1, літера  «Х-2» (заг. пл.  492,40 кв. м); (10301004) Будівля школи, літера «Е-3» (заг. пл. 1655,90 кв. м); (10301009) 
Клуб та їдальня для засуджених, літера «С-4» (заг. пл. 1834,40 кв. м); (10301011) Будівля ПТУ, літера «Л-2» (заг. 
пл. 2508,40 кв. м); (10301027) Гуртожиток № 1, літера «П-3» (заг. пл. 2704,90 кв. м); (10301028) Гуртожиток № 2, 
літера «Р-2» (заг. пл. 1395,80 кв. м); (10301038) Будівля алюмінієвого складу, літера «Д-1» (заг. пл. 363,40 кв. м); 
(10301036) Будівля гальванічного цеху, літера «Б-2» (заг. пл. 381,60 кв. м); (10301029) Будівля гаража, літера «Г-1» 
(заг. пл. 555,70 кв. м); (10301039) Будівля збірно-розбірного алюмінієвого складу, літера «В-1» (заг. пл. 336,60 кв. 
м); (10301033) Будівля механічного цеху № 1, літера «К-2» (заг. пл. 1588,50 кв. м); (10301034) Будівля механічного 
цеху № 2, літера «Ж-2» (заг. пл. 1071,70 кв. м); (10301035) Будівля складу готової продукції № 1, літера «Н-1» (заг. 
пл.  1522,40 кв. м); (10301031) Будівля складу готової продукції № 2,  літера «О-1» (заг. пл. 88,30 кв. м); (10301037) 
Будівля складу ДОК,  літера «З-1» (заг. пл.  445,80 кв. м); (10301030) Будівля складу Модуль,  літера «М-1» (заг. 
пл.  624,30 кв. м); (10301010) Будівля розплідник для службових собак,  літера «Ц-1» (заг. пл.  95,40 кв. м);

Волинська м. Ковель, 
вул. Шев-
ченка Та-
раса, 20

 (10301013) Котельня, літера «Ф-1» (заг. пл. 123,30 кв. м); (10301003) Контрольно-пропускний пункт № 1, літера 
«Т-1» (заг. пл. 214,10 кв. м); (10301006) Овочесховище-склад, літера «У-1» (заг. пл. 407,60 кв. м); (10301022) Під-
собне приміщення № 2,  літера «І-1» (заг. пл.  44,70 кв. м); (10301025) Підсобне приміщення  (свинарник), літера 
«И-1» (заг. пл.  108,30 кв. м); (10301017) Водонасосний будинок, літера «Є-1» (заг. пл. 18,70 кв. м); (10301007) 
Будівля господарського призначення № 1,  літера «Й-1» (заг. пл.  172,90 кв. м); (10301016) Будівля господарського 
призначення № 2,  літера «Ї-1» (заг. пл. 87,80 кв. м); (10301023) Вишка освітлювальна № 1; (10301024) Вишка 
освітлювальна № 2; (10301040) Огорожа внутрішньої забороненої зони; (10301018) Огорожа зони; (10301021) 
Огорожа металева; (10301026) Огорожа між житловою та виробничою зонами; (10301020) Теплиця 

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму ва ча  

або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення 
районної ветеринарної лабораторії А-1 площею 165,5 
кв. м, дворова уборна Ж-1 площею 2,6 кв. м, гараж Г-1 
площею 92,9 кв. м, сарай В-1 площею 57,7 кв. м, склад 
деззасобів Б-1 площею 26,6 кв. м, віварій Д-1 площею 
85,5 кв. м

Волинська Ковельський р-н, м. Лю-
бомль, вул. Брестська, 68

Любомльська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692529

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Приміщення Біличівської дільничої лікарні ветеринарної 
медицини Любомльської райветлікарні /А-1/ площею 
62,1 кв. м

Волинська Ковельський р-н, с. Біличі, 
вул. Центральна, 12

Любомльська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692529

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Приміщення дільниці ветеринарної медицини /А-1/ 
загальною площею 54,3 кв. м

Волинська Камінь- Каширський р-н, с. 
Полиці, вул. Волі, 3а

Камінь-Каширська районна 
державна лікарня ветеринар-
ної медицини, код за ЄДРПОУ 
00692475

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Приміщення пункту ветеринарної медицини /А-1/ площею 
50,1 кв. м

Волинська Володимир-Волинський 
р-н, с. Кисилин, вул. На-
бережна, 3 

Локачинська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692506

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Приміщення дільничної лікарні ветеринарної медицини 
/А-1/ площею 55,3 кв. м (лікарня та хлів)

Волинська Володимир-Волинський 
р-н, с. Дорогиничі, вул. На-
бережна, 1 

Локачинська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692506

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Приміщення дільничної лікарні ветеринарної медицини 
/А-1/ площею 59,3 кв. м

Волинська Володимир-Волинський 
р-н, с. Войнин, вул. Лі-
сова, 5

Локачинська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692506

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Приміщення пункту ветеринарної медицини /А-1/ площею 
47,5 кв. м

Волинська Володимир-Волинський 
р-н, с. Кремеш, вул. Ло-
кацька, 23

Локачинська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692506

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Будинок інспекції загальною площею 84,1 кв. м Волинська Володимир-Волинський 
р-н, смт Локачі, вул. Воло-
димирська, 22а

Головне управління 
Держпродспожив-служби у Во-
линській області, код за ЄДРПОУ 
40317441

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок інспекції 
загальною площею 107 кв. м, гараж загальною площею 
34,9 кв. м

Волинська Ковельський р-н, смт Рат-
не, вул. Ольги Княгині 3

Головне управління Держпрод-
споживслужби у Волинській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40317441

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля дільничної 
ветлікарні "А-1" площею 75,4 кв. м, вбиральня "В-1" 
площею 0,9 кв. м

Волинська Ковельський р-н, с. Свина-
рин, вул. Шкільна, 9 

Турійська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692587

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля дільничної 
лікарні "А-1" площею 80,8 кв. м, гараж "В-1" площею 
12,1 кв. м, хлів господарський "Б-1" площею 13,1кв. 
м, криниця

Волинська Ковельський р-н, с. Миля-
новичі, вул. Ольшанка, 5

Турійська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692587

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінприміщення 
дільничної лікарні ветеринарної медицини "А-1" 
загальною площею 37,3 кв. м, господарський хлів "Б-1" 
загальною площею 61,7 кв. м

Волинська Ковельський р-н, с. Мо-
крець, вул. Васильчука, 86а 

Турійська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692587

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення 
ветеринарної лікарні /А-1/ загальною площею 62,8 кв. м, 
гараж /Б-1/ загальною площею 75,3 кв. м, колодязь

Волинська Луцький р-н, с. Сильне, 
вул. Українки Л., 9

Ківерцівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692481

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля Жидичинської 
дільниці ветмедицини /А-1/ загальною площею 60,8 кв. 
м, хлів загальною площею 17,9 кв. м, колодязь

Волинська Луцький р-н, с. Озерце, 
вул. Тракторна, 12

Ківерцівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692481

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення дільничої 
лікарні ветмедицини /А-1/ загальною площею 63,7 кв. м, 
приміщення гаража /Б-1/ загальною площею 78 кв. м, 
хлів, склад деззасобів загальною площею 54,4 кв. м, льох 
загальною площею 11,4 кв. м, колодязь

Волинська Луцький р-н, с. Дерно, вул. 
Незалежності, 137а

Ківерцівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692481

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля дільниці 
ветеринарної медицини /А-1/ загальною площею 79,9 кв. 
м, хлів шлаковий загальною площею 28,3 кв. м

Волинська Луцький р-н, с. Суськ, вул. 
1-го Травня, 14

Ківерцівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692481

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: дільнича лікарня /А-1/ 
площею 59,9 кв. м; колодязь

Волинська Луцький р-н, с. Сокіл, вул. 
8-го Березня, 37

Рожищенська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692464

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля лікарні 
ветеринарної медицини А-1 загальною площею 113,9 кв. 
м; будівля льоха В-1 загальною площею 61,1 кв. м; хлів 
Б-1 загальною площею 114 кв. м, колодязь, огорожа

Волинська Луцький р-н, с. Струмівка, 
вул. Рівненська, 54

Луцька районна державна лікар-
ня ветеринарної медицини, код 
за ЄДРПОУ 00692512

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Комарівська дільниця ветеринарної медицини /А-1/ 
загальною площею 64,2 кв. м

Волинська Камінь- Каширський р-н, 
с. Комарове, вул. Набе-
режна, 4 

Маневицька районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692541

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Приміщення головного корпусу дільничної лікарні 
ветеринарної медицини загальною площею 72,1 кв. м

Волинська Володимир-Волинський 
р-н, с. Риковичі, вул. Укра-
їнки Лесі, 4 

Іваничівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692469

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок 
загальною площею 53,6 кв. м, гараж з сараєм загальною 
площею 63,5 кв. м, овочесховище загальною площею 
17,8 кв. м

Волинська Ковельський р-н, с. Римачі, 
вул. Завокзальна, 4а 

Державна установа «Волинська 
обласна фітосанітарна лаборато-
рія», код за ЄДРПОУ 38400580

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок ветлікарні 
/А-1/ загальною площею 109,8 кв. м, хлів цегляний /Б-1/ 
загальною площею 53,7 кв. м

Волинська Луцький р-н, с. Мирків, 
вул. Хорольського, 40

Горохівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692452

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля лабораторії /А-1/ 
загальною лощею 230,4 кв. м, хлораторна /В-1/ загальною 
площею 15,6 кв. м, лідник цегляний /Б/ загальною площею 
46,9 кв. м, склад цегляний /Г-1/ загальною площею 108,2 
кв. м, виварій /Д- 1/ загальною площею 57,5 кв. м, гараж 
на автомашини /3-1/ загальною площею 91,6 кв. м, склад 
горючого /Е/ загальною площею 18,9 кв. м, вбиральня /Ж/ 
загальною площею 2,4 кв. м, збірний резервуар

 Волин-
ська

 Луцький р-н, м. Горохів, 
вул. Берестецька, 7

 Горохівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692452

 Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму ва ча  

або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок ветлікарні 
/А-1/ загальною площею 188,4 кв. м, стаціонарний 
дерев’яний будинок /В-1/ загальною площею 60,1 кв. м, 
гараж цегляний на 2 місця /Г-1/ загальною площею 58,0 
кв. м, льох /Б/ загальною площею 14,8 кв. м, колодязь

Волинська Луцький р-н, м. Берестеч-
ко, вул. Дрини Володі, 4

Горохівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692452

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок ветлікарні 
/А-1/ загальною площею 68,4 кв. м, хлів цегляний /Б-1/ 
загальною площею 46,8 кв. м

Волинська Луцький р-н, с. Звиняче, 
вул. Шевченка, 2

Горохівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692452

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок ветлікарні 
/А-1/ загальною площею 83,9 кв. м, хлів цегляний /В-1/ 
загальною площею 28,8 кв. м, гараж /Б-1/ загальною 
площею 64 кв. м

Волинська Луцький р-н, с. Борискови-
чі, вул. Центральна, 20

Горохівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692452

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Приміщення ветеринарної дільниці /А-1/ загальною 
площею 45,6 кв. м

Волинська Камінь- Каширський р-н, с. 
Ветли, вул. Поліська, 177

Любешівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692535

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будинок ветдільниці 
загальною площею 65,5 кв. м, сарай /Б-1/ загальною 
площею 47,4 кв. м

Волинська Камінь- Каширський р-н, с. 
Седлище, вул. Григорука 
Валентина, 34

Любешівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692535

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Приміщення Великоглушанської дільничої лікарні 
ветмедицини загальною площею 71,2 кв. м

Волинська Камінь- Каширський р-н, с. 
Велика Глуша, вул. Пасика 
Олександра, 21

Любешівська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692535

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок 
площею 74,5 кв. м; сарай площею 42,3 кв. м

Волинська Ковельський р-н, с. Під-
ліси, вул. Парубка, 12

Ковельська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00692498

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Частина адміністративного будинку А-2 загальною 
площею 306 кв. м

Волинська Луцький р-н, м. Ківерці, 
вул. Грушевського, 23

Західний офіс Держаудитслужби, 
код за ЄДРПОУ 40479801

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Група інвентарних об’єктів у складі: приміщення, А-1, 
загальною площею 103,2 кв. м; приміщення, гараж, 
літера «Б-1» загальною площею 21,9 кв. м

Волинська Володимир-Волинський 
р-н, смт Іваничі, вул. Бан-
ківська, 5

Відділ фінансів Володимир-
Волинської районної державної 
адміністрації, код за ЄДРПОУ 
02311750

Регіональне відділення Фонду 
по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях

Нежитлове приміщення – частина будинку загальною 
площею 495,8 кв. м

м. Київ м. Київ, вул. Хрещатик, 34 Державне підприємство зо-
внішньоекономічної діяльності 
«Укрінтеренерго», код за ЄД-
РПОУ 19480600

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Частина нежитлової дев’ятиповерхової будівлі (корпус 
№ 11 заводоуправління, частина по літ. 7), загальною 
площею 8269,7 кв. м

м. Київ м. Київ, вул. Сім’ї Хох-
лових, 8

Київський апеляційний госпо-
дарський суд, код за ЄДРПОУ 
25960043

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Легковий автомобіль марки Daewoo, модель Leganza, 
1998 року випуску, реєстраційний номер АА4981НР

м. Київ м. Київ, вул. Московська, 
8, корп. 30

Шостий апеляційний адміні-
стративний суд, код за ЄДРПОУ 
42250890

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Окреме майно – кран автомобільний (КС-4561) К-162 
на базі шасі КрАЗ-257, державний № АА 8416 ВМ, інв. 
№ 8457

м. Київ м. Київ, вул. Баренбойма, 8 Мостобудівельний загін № 2 
ПАТ «Мостобуд», код за ЄДРПОУ 
01386303

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда 
цивільної оборони (корпус 23))

м. Київ м. Київ, вул. Академіка 
Кримського, 27, літера Б

ПАТ «Науково-дослідний інститут 
електромеханічних приладів», 
код за ЄДРПОУ 14309824

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі 
їдальні загальною площею 1063,0 кв. м

м. Київ м. Київ, вул. Васильківська, 
34, літера Т

ПрАТ «Торговельно - підприєм-
ницький центр», код за ЄДРПОУ 
05414775

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Об’єкт нерухомого майна: майновий комплекс - санаторій 
(недіючий) загальною площею 1061,90 кв. м, а саме: 
водолікарня (літера А) загальною площею 793,00 кв. 
м, ізолятор (літера Б) загальною площею 158,30 кв. м, 
літній павільйон (літера В) загальною площею 87,30 кв. 
м, майстерня (літера Г) загальною площею 13,50 кв. м, 
туалет (літера Д) загальною площею 9,80 кв. м

 м. Київ  вул. Федора Максименка 
(Червонофлотська), 3

 Відсутній  Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Склад збереження матеріалів мобрезерву загальною 
площею 1159,9 кв. м (з обладнанням: кран-балка – 2 
одиниці; консольно–поворотний кран – 1 одиниця; 
підвісні шляхи, електротельфер – 2 одиниці; стелаж – 1 
одиниця; контейнер – 2 одиниці)

 м. Київ  вул. Електриків, 26, літе-
ра XXXII

 ПрАТ «Завод «Кузня на Ри-
бальському», код за ЄДРПОУ 
14312364

 Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Госпблок (літ. «А») загальною площею 691,5 кв. м м. Київ м. Київ, вул. Тупікова 
генерала, 11-А/ вул. Дес-
нянська, 19А 

ДП «Виробниче об’єднання 
«Київприлад», код за ЄДРПОУ 
14309669

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Будівля складу – модулю (літ. «С»), огорожа – частина 70 
м, ворота металеві запасні

м. Київ м. Київ, вул. Кудрявська, 16 ДП «АГРОСПЕЦСЕРВІС», код за 
ЄДРПОУ 34532280

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Нежитлове приміщення на третьому поверсі будівлі 
літера А

м. Київ м. Київ, вул. Верхня, 3-5 Державне підприємство «Еко», 
код за ЄДРПОУ 32309722

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Вбудоване нежитлове приміщення громадського 
призначення 

м. Київ м. Київ, бульвар Лесі Укра-
їнки, 10

Державне підприємство «Еко», 
код за ЄДРПОУ 32309722

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Частина нежитлових приміщень корпусу № 1 першого 
поверху загальною площею 350,8 кв. м

м. Київ м. Київ, вул. Московська, 8 Державне підприємство за-
вод «Арсенал», код за ЄДРПОУ 
14310520

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Частина нежитлових приміщень корпусу № 7, загальною 
площею 150,0 кв. м

м. Київ м. Київ, вул. Московська, 8 Державне підприємство за-
вод «Арсенал», код за ЄДРПОУ 
14310520

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Нежитлова будівля - павільйон П-72/2, інвентарний 
№ 00003, реєстровий № 02023057.5.АААДЖГ525, 
реєстраційний номер: 1841848680000, загальною 
площею 400,0 кв. м

м. Київ  вул. Булаховського Ака-
деміка, 2

Державне підприємство «Інже-
нерний центр «Сушка» Інституту 
технічної теплофізики Національ-
ної академії наук України, код за 
ЄДРПОУ 02023057

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву 

Нежитлова будівля - каналізаційна (насосна) 
споруда, інвентарний № 00004, реєстровий 
№ 02023057.5.АААДЖГ526, реєстраційний номер: 
1841895880000, загальною площею 18,0 кв. м

м. Київ  вул. Булаховського Ака-
деміка, 2

Державне підприємство «Інже-
нерний центр «Сушка» Інституту 
технічної теплофізики Національ-
ної академії наук України, код за 
ЄДРПОУ 02023057

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву 

Нежитлова будівля - павільйон П-72/3, інвентарний 
№ 00005 реєстровий № 02023057.5.ВГХУПШ003, 
реєстраційний номер: 1841861780000, загальною 
площею 350,0 кв. м

м. Київ  вул. Булаховського Ака-
деміка, 2

Державне підприємство «Інже-
нерний центр «Сушка» Інституту 
технічної теплофізики Національ-
ної академії наук України, код за 
ЄДРПОУ 02023057

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву 

Нежитлова будівля корпусу № 14 (літера Я), загальною 
площею 5097,6 кв. м

м. Київ м. Київ, вул. Московська, 8 Державне підприємство за-
вод «Арсенал», код за ЄДРПОУ 
14310520

Регіональне відділення Фонду 
по м. Києву

Пасажирський павільйон в Лузанівці Одеська м. Одеса, пляж Лузанів-
ка, 21/1

ДП «Одеський морський торго-
вельний порт», код за ЄДРПОУ 
01125666

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлова будівля (6/100 часток) Одеська Подільський р-н, с. Жереб-
кове, вул. Привокзальна, 4

ТОВ «Кононівський елеватор», 
код за ЄДРПОУ 32284263 
(зберігач)

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Приміщення магазину Одеська Овідіопольський р-н, смт 
Авангард, вул. Теплична, 1

КСП «Тепличне» (ПП «Теплич-
не»), код за ЄДРПОУ 5528964

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлова будівля загальною площею 256,5 кв. м Одеська Овідіопольський р-н, с. 
Новоградківка, вул. Цен-
тральна, 57

Відсутній Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Будівлі колишньої електростанції з обладнанням та 
градирнею

Одеська м. Ізмаїл, вул. Кишинів-
ська, 4-Б

Ізмаїльська філія ДП «Адміністра-
ція морських портів України», код 
за ЄДРПОУ 38728402

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Будівля контори-лабораторії Одеська м. Білгород-Дністровський, 
вул. Кочубинського, 52-Б

ТДВ «ПМК-225», код за ЄДРПОУ 
01039857

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Будівля гаражу загальною площею 367 кв. м Одеська Білгород-Дністровський 
р-н, с. Удобне, комплекс 
будівель та споруд № 2

Білгород-Дністровське між-
районне управління водного 
господарства, код за ЄДРПОУ 
21013142

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлове приміщення № 101 Одеська м. Одеса, вул. Отамана 
Головатого, 62, приміщ. 
№ 101

ПАТ «Одеський автоскладальний 
завод», код за ЄДРПОУ 00231604

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлове приміщення № 102 Одеська м. Одеса, вул. Отамана 
Головатого, 62, приміщ. 
№ 102

ПАТ «Одеський автоскладальний 
завод», код за ЄДРПОУ 00231604

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлова будівля (частка 19/100) Одеська Тарутинський р-н, смт Та-
рутине, вул. Широка, 9

Південний офіс Держаудитслуж-
би, код за ЄДРПОУ 40477150

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлове приміщення двоповерхової будівлі, загальною 
площею 310,20 кв. м

Одеська м. Одеса, вул. Ольгіїв-
ська, 37

Орендар Приватне мале підпри-
ємство «Старт», код за ЄДРПОУ 
19200954

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях
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Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Назва  
ба лан со ут-
риму ва ча  
або збе рі-

га ча,  
код за ЄД-

РПОУ

Назва ор-
гану  

при ва ти-
за ції

Окреме майно Державної установи «Південна виправна колонія (№ 51)» у складі: Державна 
установа 
«Південна 
виправна 
колонія 
(№ 51)» код 
за ЄДРПОУ 
08564133

Регіональне 
відділення 
Фонду по 
Одеській та 
Миколаїв-
ській об-
ластях

(10300001) КПП  (літера 1Є)  (заг. пл. 6,4 кв. м); (10300003) Гуртожиток (літера 2З) (заг. пл. 888,2 кв. м); 
(10300002) Адмінбудівля  (літера Ж, Ш) (заг. пл. 1304,5 кв. м); (10300004) Баня  (літера 2Д) (заг. пл. 824,1 
кв. м); (10300005) Їдальня (літера Є) (заг. пл. 1437,5 кв. м); (10300007) Цех  (літера 2Е) (заг. пл. 130,6 
кв. м); (10300008) ДІЗО (літера А)  (заг. пл. 265,3 кв. м); (10300010) Овочесховище  (літера П) (заг. пл. 
1381,5 кв. м); (10300011) Гуртожиток (літера 2Г) (заг. пл. 589,1 кв. м); (10300013) Флігер (літера З) (заг. 
пл.  231,6 кв. м); (10300014) Гуртожиток (літера 2А) (заг. пл. 2991,5 кв. м); (10300015) Гуртожиток (літе-
ра 2І) (заг. пл.  833,9 кв. м); (10300009) Вольєр (літера 1Д) (заг. пл. 17,8 кв. м); (10300021) Резервуар для 
води (літера № 10) 150 куб. м; (10300022) Замощення (літера ІІI-VI) (заг. пл. 23399,64 кв. м); (10300027) 
Охоронна вежа (літера 2К) (заг. пл. 21,9 кв. м); (10300024) Охоронна вежа (літера 1Й) (заг. пл. 16,6 кв. м); 
(10300026) Огорожа (літера 1-7)  (937,0 пог. м); (10300028) Охоронна вежа (літера 1И) (заг. пл. 2,2 кв. м);

Одеська м. Одеса, 
вул. Люст-
дорфська 
дорога, 9

 (10300047) Внутрішня мережа зв’язку  (235 пог. м); (10300023) Охоронна вежа (літера 1І) (заг. пл. 8,3 кв. м); 
(10300006) Будівля ПТУ (літера 1Б) (заг. пл. 692,6 кв. м); (10300016) Будівля довготривалих побачень (літера Б) (заг. 
пл.  568,5 кв. м); (10300029) Охоронна вежа (літера 2Ж) (заг. пл. 5,2 кв. м); (101300049) Допоміжна будівля (літера 
1Г) (заг. пл. 11,2 кв. м); (101300050) Основне (літера 1Е) (заг. пл.  39 кв. м); (101300052) Майстерня (літера 1В) (заг. 
пл. 135,5 кв. м); (101300053) Будівля охорони (літера 1Ж) (заг. пл. 161,1 кв. м); (101300054) Основне (літера 1З) 
(заг. пл.  25,9 кв. м); (101300055) Пожежне депо (літера В) (заг. пл. 74,1 кв. м); (101300059) Допоміжна будівля (лі-
тера 1Я) (заг. пл. 15,3 кв. м); (101300060) Альтанка (літера 1Ю) (заг. пл.  2,1 кв. м); (101300061) Навіс (літера 1Ш);
(101300062) Основне (літера Ї)  (заг. пл. 1143,8 кв. м); (101300063) Допоміжна будівля (літера 1Щ) (заг. пл. 5,2 
кв. м); (101300064) Туалет (літера 2Є) (заг. пл.  2,5 кв. м); (101300066) Навіс (літера 2Ї); (101300067) Допоміжна 
будівля (літера 1Л) (заг. пл. 5,8 кв. м); (101300068) Навіс (літера 1К); (101300069) Сарай (літера 2В) (заг. пл.  6,2 кв. 
м); (101300070) Навіс (літера 2Б); (101300071) Навіс (літера 1Ч); (101300072) Допоміжна будівля (літера 1Ф) (заг. 
пл. 4,5 кв. м); (101300073) Навіс (літера 1У); (101300075) Теплиця (літера 1Х); (101300076) Теплиця (літера 1Ц); 
(10300019) Майстерня (літера Х) (заг. пл.  58,3 кв. м); (10300017) Механічна майстерня (літера І) (заг. пл. 5106,9 
кв. м.); (10300014) Склад (літера Ч) (заг. пл.  540,8 кв. м); (10300001) Основне/ Адмінбудівля  (літера 1А) (заг. пл. 
2003,6 кв. м); (10300009) Склад (літера Я) (заг. пл.  546,8 кв. м); (10300005) Вагова (літера Т) (заг. пл.  4,6 кв. м);
(10300004) Основне (літера Ф) (заг. пл. 1286,7 кв. м); (10300007) Ваги (літера № 14); (10300003) Цех  (літера У) 
(заг. пл.  3014,8 кв. м); (10300010) Гараж (літера Ц) (заг. пл.  52,3 кв. м); (10300102) Дороги в’їзні (заг. пл. 350 
кв. м); (10300103) Басейн для збору води  (літера № 13) (заг. пл.  20 кв. м); (10300013) Склад (літера Р) (заг. пл.  
548,6 кв. м); (10300021) Навіс  (літера 1Р) (заг. пл.  54,9 кв. м); (10300024) Навіс  (літера 1С) (заг. пл.  39,1 кв. м); 
(10300025) Склад (літера Е) (заг. пл.  189,4 кв. м); (10300008) Цех  (літера Г) (заг. пл.  668,4 кв. м); (10300016) Ба-
сейн для збору води  (літера   № 11) (заг. пл. 24 кв. м); (10301606) Допоміжна будівля (літера 1Н) (заг. пл. 1,8 кв. м);
(10301605) Основне (літера Щ) (заг. пл. 101,3 кв. м); (10300022) Гараж (літера 1Т) (заг. пл.  76,7 кв. м); (10300026) 
Цех  (літера Д) (заг. пл.  245,7 кв. м); (10300023) Склад (літера Ю) (заг. пл.  93,3 кв. м); (10300018) Допоміжна 
будівля (літера 1П) (заг. пл. 83,4 кв. м); (10300011) Навіс вагової (літера 1М) (заг. пл. 73,8 кв. м); (10300006) 
Ємність (літера № 12) (заг. пл.  2,5 кв. м); (10300020) Літній душ (літера 1О) (заг. пл.  1 кв. м)

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та
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ба лан со ут риму ва ча  

або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

Нежитлова будівля загальною площею 189,8 кв. м Одеська Тарутинський р-н, смт Та-
рутине, вул. Широка, 12

Головне управління Пенсійного 
фонду України в Одеській облас-
ті, код за ЄДРПОУ 20987385

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлова будівля площею 492 кв. м Одеська Балтський р-н, м. Балта, 
вул. Богданюка, 13

Південне міжрегіональне 
управління Міністерства юстиції 
(м. Одеса), код за ЄДРПОУ 
43315529

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Гараж Одеська Ізмаїльський р-н, м. Рені, 
вул. Вознесенська

Державна установа «Одеська 
обласна фітосанітарна лаборато-
рія», код за ЄДРПОУ 38438855

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Будівля гаражів загальною площею 57,8 кв. м Одеська Подільський р-н, м. Ана-
ньїв, вул. Героїв України, 
48 «А»

Державна установа «Одеська 
обласна фітосанітарна лаборато-
рія», код за ЄДРПОУ 38438855

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Частина нежитлової двоповерхової удівлі площею 141,0 
кв. м

Одеська  Березівський р-н, смт Ши-
ряєве, вул. Коробченка, 32

Державна установа «Одеська 
обласна фітосанітарна лаборато-
рія», код за ЄДРПОУ 38438855

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлова будівля у складі: адміністративна будівля А, 
гараж Б, гараж В, вбиральня Г, дворові споруди № 1-5 
загальною площею 100,7 кв. м 

Одеська  Болградський р-н, м. Ар-
циз, вул. Трудова, 10А

Державна установа «Одеська 
обласна фітосанітарна лаборато-
рія», код за ЄДРПОУ 38438855

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлове приміщення магазину Одеська м. Ізмаїл, вул. Севасто-
польська, 24

ПрАТ «Ізмаїльський річковий 
порт «Дунайсудносервіс», код за 
ЄДРПОУ 00463119

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлові будівлі у складі: приміщення літ. А, гараж з на-
вісом літ. Б, б, вбиральня літ. В 

Одеська Одеський р-н, смт Хлі-
бодарське, вул. Маяцька 
дорога, 26 

Державна установа «Одеська 
обласна фітосанітарна лаборато-
рія», код за ЄДРПОУ 38438855

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Будівлі, споруди та обладнання станції технічного обслу-
говування автотранспорту

Одеська Одеський р-н, смт Аван-
гард, вул. Ангарська, 1а

ТОВ «Авангард –Д», код за ЄД-
РПОУ 33424167

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Майданчик для накопичення та тимчасового зберігання 
вантажів

Миколаїв-
ська

Очаківський р-н, с. Куцу-
руб, вул. Ольвійська, 1/15

ПрАТ «Очаківське ХПП», код за 
ЄДРПОУ 04270593

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Ковбасний цех фабрики-кухні Миколаїв-
ська

м. Южноукраїнськ, Промис-
ловий майданчик, 21а

ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП 
«Южно-Українська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 24584661

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлова будівля загальною площею 2935,1 кв. м Миколаїв-
ська

м. Миколаїв, вул. Завод-
ська, 11

Миколаївський окружний адміні-
стративний суд, код за ЄДРПОУ 
35356555

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлова будівля Миколаїв-
ська

Братський р-н, смт Брат-
ське, вул. Вороніна, 28

Територіальне управління Дер-
жавної судової адміністрації 
України в Миколаївській області, 
код за ЄДРПОУ 26299835

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Адмінбудівля з допоміжними будівлями та спорудами, 
загальною площею 113,9 кв. м

Миколаїв-
ська

Єланецький р-н, смт Єла-
нець, вул. Паркова (Горь-
кого), 18

Південний офіс Держаудитслуж-
би, код за ЄДРПОУ 40477150

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Адміністративне приміщення загальною площею 437,2 
кв. м

Миколаїв-
ська

Березнегуватський р-н, 
смт Березнегувате, площа 
Соборно-Миколаївська 
(площа Леніна), 7

Головне управління Пенсійного 
фонду України в Миколаїв-
ській області, код за ЄДРПОУ 
13844159

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлове приміщення з допоміжними будівлями та 
спорудами

Миколаїв-
ська

Єланецький р-н, смт Єла-
нець, вул. Аграрна, 24/1

Головне управління Пенсійного 
фонду України в Миколаїв-
ській області, код за ЄДРПОУ 
13844159

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлові приміщення (частка 15/100) Миколаїв-
ська

Березанський р-н, смт 
Березанка, вул. Центральна 
(Леніна), 31

Головне управління Пенсійного 
фонду України в Миколаїв-
ській області, код за ЄДРПОУ 
13844159

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Гараж загальною площею 100,5 кв. м Миколаїв-
ська

Снігурівський р-н, м. Снігу-
рівка, вул. Центральна, 3/2

Головне управління Пенсійного 
фонду України в Миколаїв-
ській області, код за ЄДРПОУ 
13844159

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлові приміщення (частка 13/25) Миколаїв-
ська

Доманівський р-н, смт 
Доманівка, вул. Централь-
на, 61

Головне управління Пенсійного 
фонду України в Миколаїв-
ській області, код за ЄДРПОУ 
13844159

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлова будівля літ. А-2 загальною площею 490,5 кв. 
м, ганок, гараж літ. Б-1 загальною площею 107,0 кв. м

Миколаїв-
ська

Братський р-н, смт Брат-
ське, вул. Шевченка, 13

Управління соціального захисту 
населення Вознесенської ра-
йонної державної адміністрації 
Миколаївської області, код за 
ЄДРПОУ 24781812

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежитлова будівля за літ. А загальною площею 541,6 кв. 
м; вбиральня за літ. Б; замощення – І; басейн - № 1

Миколаїв-
ська

Вознесенський р-н, смт То-
карівка, вул. Елеваторна, 6

4 Державний пожежно-
рятувальний загін Головного 
Управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій 
у Миколаївській області, код за 
ЄДРПОУ 38244137

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Виробнича база Миколаїв-
ська

м. Миколаїв, вул. Кахов-
ська, 65-А

Управління каналів річки Інгу-
лець, код за ЄДРПОУ 42749093

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Комплекс будівель та споруд господарства «Кінбурнська 
коса» 

Миколаїв-
ська

Миколаївський р-н, с. 
Покровське, вул. Римбов-
ська, 58 

Державне підприємство «Ми-
колаївський морський торго-
вельний порт», код за ЄДРПОУ 
01125608

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Комплекс нежитлових будівель (частка 5/12) Миколаїв-
ська

Первомайський р-н, м. 
Первомайськ, вул. Шолом 
Алейхема, 4

Південний офіс Держаудитслуж-
би, код за ЄДРПОУ 40477150

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Комплекс будівель та споруд: адмінбудівля літ. А-2 за-
гальною площею 654,6 кв. м; вбиральня літ. Б-1, споруда 
1, огорожа 2-4

Миколаїв-
ська

Миколаївський р-н, м. Нова 
Одеса, вул. Кухарєва, 42

Головне управління Пенсійного 
фонду України в Миколаїв-
ській області, код за ЄДРПОУ 
13844159

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму ва ча  

або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

Адміністративна будівля літ. А-2 площею 427,4 кв. м; га-
раж літ. Б-1 площею 16,4 кв. м

Миколаїв-
ська

Вознесенський р-н, смт 
Братське, вул. Миру, 100

Головне управління Пенсійного 
фонду України в Миколаїв-
ській області, код за ЄДРПОУ 
13844159

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Зерносклад № 22 Миколаїв-
ська

Баштанський р-н, с. Стан-
ційне, вул. Ірини Сеник, 1

ВАТ «Новобузький комбінат 
хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 
00952083

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежиле приміщення (диспетчерський і посадочний радіо-
локатор, А-1) загальною площею 66,0 кв. м

Миколаїв-
ська

Миколаївський р-н, с. 
Баловне, вул. Київське 
шосе, 11-В

Одеський регіональний струк-
турний підрозділ Державного 
підприємства обслуговування 
повітряного руху України, код за 
ЄДРПОУ 19214577

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежиле приміщення (стартовий диспетчерський пункт 
курсу 226, А-1), загальною площею 57,5 кв. м 

Миколаїв-
ська

Миколаївський р-н, с. 
Баловне, вул. Київське 
шосе, 11-Д

Одеський регіональний струк-
турний підрозділ Державного 
підприємства обслуговування 
повітряного руху України код за 
ЄДРПОУ 19214577

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежиле приміщення (дальній привідний радіомаркер-
ний пункт та передавальний радіоцентр, А-1) загальною 
площею 231,7 кв. м 

Миколаїв-
ська

Миколаївський р-н, с. 
Баловне, вул. Київське 
шосе, 11-Е

Одеський регіональний струк-
турний підрозділ Державного 
підприємства обслуговування 
повітряного руху України код за 
ЄДРПОУ 19214577

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Виробничий (нежитловий) об’єкт - А-1 виробничий кор-
пус 402,7 кв. м, Б-1 склад 419,6 кв. м, В-1 склад ПММ 
49,2 кв. м, Г-2 КПП 22,2 кв. м, Д-1 ангар 276,6 кв. м, Е-1 
матеріальний склад 116,9 кв. м, Ж вбиральня, 1 ворота, 
2 огорожа, 3 огорожа, 4 ворота, 5 хвіртка, 6 басейн, 7 
огорожа, 8 хвіртка, 9 ємність

Миколаїв-
ська

Баштанський р-н, смт 
Березнегувате, вул. 1-го 
Травня, 1 

Управління каналів річки Інгу-
лець, код за ЄДРПОУ 42749093

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Нежилий об’єкт, база загальною площею 593,3 кв. м у 
складі: адмінбудинок з РММ та котельнею, А-1, 393,8 
кв. м; ганок, № 1; ганок, № 2; прохідна, Б-1, 18,9 кв. м; 
плотня, В-1, 80,5 кв. м; гараж для а/м, Ж-1, 100,1 кв. 
м; убиральня, Г-1; склад ПММ, К-1; огорожі відкритої 
площадки № 7, 8, 9, 10; замощення відкритої площадки, 
№ ІІІ; огорожі № 3, 4, 5, 6; замощення № І, ІІ 

Миколаїв-
ська

Баштанський р-н, м. Ба-
штанка, вул. Соборна, 100

Управління каналів річки Інгу-
лець, код за ЄДРПОУ 42749093

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Виробничий (нежитловий ) об’єкт у складі: А-1 склад 
413,4 кв. м; Б-1 нежитлова будівля 63,6 кв. м 

Миколаїв-
ська

Баштанський (Березнегу-
ватський) р-н, смт Берез-
негувате, вул. Павлова, 1

Управління каналів річки Інгу-
лець, код за ЄДРПОУ 42749093

Регіональне відділення Фонду 
по Одеській та Миколаївській 
областях

Група інвентарних об’єктів 47/50 частини у складі: нежит-
лова будівля А1, площею 318,5 кв. м. та вбиральня Б1, 
площею 3,4 кв. м.

Полтав-
ська

м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6 Головне управління Пенсійного 
фонду України в Полтавській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 13967927

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля колишнього 
будинку ветеранів, Літ. ”А-1,а,а1”, загальною площею 
192,5 кв. м; кухня, Літ.”Б-1”, загальною площею 37,8 кв. 
м; сарай, Літ. ”В-1”, загальною площею 8,6 кв. м; погріб, 
Літ. ”Г”, загальною площею 8,5 кв. м; колодязь № 1

 Полтав-
ська

 Хорольський р-н, с. Вергу-
ни, вул. Рибальська, 29а

 СВК «Перемога», код за ЄД-
РПОУ 05423113

 Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Гараж, загальною площею 26,8 кв. м Полтав-
ська

Лохвицький р-н, м. Лохви-
ця, вул. Незалежності, 1

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Полтавській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40358617

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Будівлі і споруди бувшої виробничої бази сейсморозвіду-
вальної партії № 39

Полтав-
ська

Новосанжарський р-н, с. 
Лелюхівка, вул. Соснова, 9

Полтавська експедиція по геофі-
зичним дослідженням у свердло-
винах державного геофізичного 
підприємства «Укргеофізика», 
код за ЄДРПОУ 21044912

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Група інвентарних об’єктів у складі: частина нежитлової 
будівлі літ. А-ІІ, площею 92,2 кв. м.; частина гаража літ. 
Б-1 (комора), площею 13,7 кв. м.

Полтав-
ська

смт Решетилівка, вул. По-
кровська, 41

Головне управління статистики 
у Полтавській області, код за 
ЄДРПОУ 02361892

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Будівлі і споруди бувшої виробничої бази сейсморозвіду-
вальної партії № 1

Полтав-
ська

Чутівський р-н, смт Чутове, 
вул. Короленка, 10

Полтавська експедиція по геофі-
зичним дослідженням у свердло-
винах державного геофізичного 
підприємства «Укргеофізика», 
код за ЄДРПОУ 21044912

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Будівля магазину, загальною площею 64,8 кв. м Полтав-
ська

м. Миргород, вул. Робіт-
нича, 18

Полтавська експедиція по геофі-
зичним дослідженням у свердло-
винах державного геофізичного 
підприємства «Укргеофізика», 
код за ЄДРПОУ 21044912

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Будівлі і споруди бувшої виробничої бази сейсморозвіду-
вальної партії № 46 у складі: бокс для стоянки автомобілів 
з адмінбудинком літ. А-ІІ, площею 501,0 кв. м; бокс для 
ремонта літ. Б-І, площею 222,6 кв. м; сарай літ. В-І, пло-
щею 47,3 кв. м; склад літ. Е-І, площею 18,5 кв. м; сарай 
літ. Ж-І, площею 93,9 кв. м; сарай літ. Є-I площею 4,9 кв. 
м; убиральня, літ. И-І, площею 2,6 кв. м; віртка літ. № 1; 
огорожа літ. № 2

 Полтав-
ська

 Решетилівський р-н, смт 
Решетилівка, вул. Червоно-
партизанська, 43

 Полтавська експедиція по геофі-
зичним дослідженням у свердло-
винах державного геофізичного 
підприємства «Укргеофізика», 
код за ЄДРПОУ 21044912

 Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Будівлі і споруди бувшої виробничої бази сейсмороз-
відувальної партії № 25 у складі: охоронне приміщення 
літ. А-1,а, площею 13,4 кв. м; ремонтний бокс літ. Б-1, 
Б1-1, Б2-1, б, площею 421,5 кв. м; підсобне приміщення 
№ 2 літ. В-1, площею 17,4 кв. м; матеріальний склад з 
радіорубкою літ. Г-1, площею 99,3 кв. м; овочесховище 
літ. Д-1, площею 21,6 кв. м; їдальня літ. Е-1,е, площею 
81,5 кв. м; підсобне приміщення № 1 літ. Є, є, є1 пло-
щею 148,0 кв. м; будівля камеральної обробки літ. Ж-1, 
ж, площею 141,2 кв. м; туалет літ. И-1, площею 3,4 кв. м; 
котельня літ. І-1, І1-1, і, і1 площею 69,5 кв. м; металевий 
вагон (тимчасовий) літ. І; навіс (тимчасовий) літ. Й; воро-
та з хвірткою літ. № 1; огорожа літ. № 2; ворота літ. № 3; 
трансформаторна підстанція літ. № 4; огорожа літ. № 5

 Полтав-
ська

 Гадяцький р-н, с. Вельбів-
ка, вул. Центральна, 30

 Полтавська експедиція по геофі-
зичним дослідженням у свердло-
винах державного геофізичного 
підприємства «Укргеофізика», 
код за ЄДРПОУ 21044912

 Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Група інвентарних об’єктів у складі: частина нежитлової 
будівлі А-1; А-2, площею 170,2 кв. м та сарай, Б-1, пло-
щею 69,5 кв. м

Полтав-
ська

Гадяцький р-н, м. Гадяч, 
вул. Героїв Майдану, 48

Головне управління статистики 
у Полтавській області, код за 
ЄДРПОУ 02361892

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Нежиле приміщення загальною площею 258,2 кв. м Полтав-
ська

Полтавський р-н, с. Розсо-
шенці, вул. Кременчуцька, 
8, приміщення 128

Полтавська експедиція по геофі-
зичним дослідженням у свердло-
винах державного геофізичного 
підприємства «Укргеофізика», 
код за ЄДРПОУ 21044912

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Нежитлові приміщення в житловому будинку загальною 
площею 75,2 кв. м

Полтав-
ська

Полтавський р-н, с. Роз-
сошенці, вул. Кремен-
чуцька, 8

Полтавська експедиція по геофі-
зичним дослідженням у свердло-
винах державного геофізичного 
підприємства «Укргеофізика», 
код за ЄДРПОУ 21044912

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Нежитлове приміщення (приміщення АТС) в житловому 
будинку загальною площею 59,8 кв. м

Полтав-
ська

Полтавський р-н, с. Розсо-
шенці, вул. Комарова, 4а

Полтавська експедиція по геофі-
зичним дослідженням у свердло-
винах державного геофізичного 
підприємства «Укргеофізика», 
код за ЄДРПОУ 21044912

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Гараж, загальною площею 29,7 кв. м Полтав-
ська

Гребінківський р-н, м. 
Гребінка, пров. Припутня 
Олексія, 1, гараж 8

Північно-Східний офіс Держа-
удитслужби, код за ЄДРПОУ 
40478572

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Будівлі і споруди бувшої виробничої бази сейсморозвіду-
вальної партії № 27

Полтав-
ська

м. Миргород, вул. Котля-
ревського, 177

Полтавська експедиція по геофі-
зичним дослідженням у свердло-
винах державного геофізичного 
підприємства «Укргеофізика», 
код за ЄДРПОУ 21044912

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Частина адміністративної будівлі, загальною площею 
99,4 кв.м.

Полтав-
ська

Чутівський р-н, смт Чутове, 
пров. Центральний, 4

Головне управління статистики 
у Полтавській області, код ЄД-
РПОУ 02361892

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Будівлі і споруди колишньої виробничої бази сейсмороз-
відувальної партії № 2

Полтав-
ська

Лохвицький р-н, с. Сенча Полтавська експедиція по геофі-
зичним дослідженням у свердло-
винах Державного геофізичного 
підприємства «Укргеофізика», 
код за ЄДРПОУ 21044912

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Гараж, літер «А-1» загальною площею 27,3 кв. м Полтав-
ська

Шишацький р-н, смт Ши-
шаки, вул. Партизанська, 
гараж 6/1

Головне управління статистики 
у Полтавській області, код за 
ЄДРПОУ 02361892

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) 
будівлями та спорудами загальною площею 384,4 кв. м

Полтав-
ська

м. Лубни, вул. Шевченка, 8 Головне управління Пенсійного 
фонду України в Полтавській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 13967927

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля колишнього 
дитячого садка літ. «А,а1», сарай літ. «Б», сарай літ. «В», 
погріб літ. «Г», ворота з хвірткою № 1, огорожа № 2, 3

Полтав-
ська

Кременчуцький р-н, с. Сте-
пове, вул. Матросова, 11

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Інвестиційно-
промислова компанія «Пол-
тавазернопродукт» (ТОВ ІПК 
«Полтавазерно-продукт»), код за 
ЄДРПОУ 31059651

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях
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Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва  
ба лан со ут риму ва ча  

або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

Будівля колишньої лазні загальною площею 166,7 кв. м Полтав-
ська

Лубенський р-н, с. Вишне-
ве, вул. Тополева, 2а

Відсутній Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Будівля колишнього клубу загальною площею 398,7 кв. м Полтав-
ська

Лубенський р-н, с. Тимки, 
вул. Центральна, 1

Відсутній Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Будівля колишнього клубу загальною площею 318,0 кв. м Полтав-
ська

Лубенський р-н, с. Іванівка, 
вул. Центральна, 6

Відсутній Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Будівля колишнього клубу літ. «А», підсобне приміщення 
літ. «Б»

Полтав-
ська

Кременчуцький р-н, с. 
Великі Кринки, вул. Чка-
лова, 2

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Інвестиційно-
промислова компанія «Пол-
тавазернопродукт» (ТОВ ІПК 
«Полтавазерно-продукт»), код за 
ЄДРПОУ 31059651

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Будівля колишнього клубу загальною площею 199,2 кв. м Полтав-
ська

Кременчуцький р-н, с. Сте-
пове, вул. Шкільна, 3

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Інвестиційно-
промислова компанія «Пол-
тавазернопродукт» (ТОВ ІПК 
«Полтавазерно-продукт»), код за 
ЄДРПОУ 31059651

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Будівля колишнього клубу загальною площею 404,9 кв. м Полтав-
ська

Лубенський р-н, с. Хоружів-
ка, вул. Шкільна, 17

Відсутній Регіональне відділення Фон-
ду Полтавській та Сумській 
областях

Нежитлові приміщення загальною площею 90,9 кв. м Полтав-
ська

м. Полтава, вул. Бірюзова 
Маршала, 15

ТОВ «Виробничо-комерційна 
фірма «СЕН», код за ЄДРПОУ 
23280093

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Нежитлова будівля Полтав-
ська

Кременчуцький р-н, с. Обо-
лонь, вул. Соборності, 

Управління житлово-
комунального господарства та 
енергетики Полтавської обласної 
державної адміністрації (УЖКГЕ 
Полтавської облдержадміністра-
ції), код за ЄДРПОУ 03365891

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Громадський будинок будівля ПМРЦ загальною площею 
38,7 кв. м

Полтав-
ська

Полтавський р-н, с. Рожаїв-
ка, вул. Абрикосова, 1

Дніпровський регіональний 
структурний підрозділ Державно-
го підприємства обслуговування 
повітряного руху України, код за 
ЄДРПОУ 25533424

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській, та Сумській 
областях

Нежитлова будівля, будівля ДПРМ-90, загальною площею 
128,9 кв. м

Полтав-
ська

Полтавський р-н, с. Мико-
лаївка, вул. Польова, 1

Дніпровський регіональний 
структурний підрозділ Державно-
го підприємства обслуговування 
повітряного руху України, код за 
ЄДРПОУ 25533424

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській, та Сумській 
областях

Нежитлова будівля, будівля БПРМ-270, загальною пло-
щею 212,2 кв. м 

Полтав-
ська

Полтавський р-н, с. Супру-
нівка, вул. Київська, 2 

Дніпровський регіональний 
структурний підрозділ Державно-
го підприємства обслуговування 
повітряного руху України, код за 
ЄДРПОУ 25533424

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській, та Сумській 
областях

Нежитлові будівлі у складі: будівля службового при-
міщення, А, загальною площею 265,3 кв. м; гаражі Б, б, 
б1, б2, б3, загальною площею 160,9 кв. м; вбиральня, 
В; огорожа № 1

Полтав-
ська

Кременчуцький р-н, м. Гло-
бине, вул. Центральна, 275

Управління державної казначей-
ської служби України у Глобин-
ському районі Полтавської об-
ласті, код за ЄДРПОУ 37835651

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській, та Сумській 
областях

Громадський будинок з допоміжними будівлями та спо-
рудами у складі: будівля основного корпусу з добудовою, 
Д-1, д, д1, д2, д3, загальною площею 177,7 кв. м; гараж 
на 2 авто, Б-1, загальною площею 52,1 кв. м; господар-
чий сарай на 5 відділень, б, б1, б3, загальною площею 
62,0 кв. м; гараж на 4 авто, Е-1, загальною площею 93,5 
кв. м; вбиральня, Л; ворота, № 1; огорожа, № 2; коло-
дязь, № 3; вимощення, I

Полтав-
ська

Кременчуцький р-н, смт 
Козельщина, вул. Остро-
градського, 40А

Державна установа «Полтавський 
обласний центр контролю та 
профілактики хвороб Міністер-
ства охорони здоров’я України» 
(ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»), 
код за ЄДРПОУ 38502841

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській, та Сумській 
областях

Нежитлова будівля з надвірними будівлями у складі: 
адміністративний будинок, А1 загальною площею 63,5 
кв. м; погріб, Б; сарай, В; гараж, Г; вбиральня, Д; огоро-
жі № 1, 2

Полтав-
ська

Лубенський р-н, м. Хорол, 
вул. Гоголя, 6

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Полтавській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 40358617

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Гараж Сумська Білопільський р-н, с. Річки, 
вул. 9 Травня, 3

Білопільська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00704304

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Нежитлова будівля (адмінбудівля) під літ. «А» Сумська Лебединський р-н, м. Ле-
бедин, вул. Ляшка, 28

Головне управління Державної 
служби України з питань гео-
дезії, картографії та кадастру у 
Сумській області, код за ЄДРПОУ 
39765885

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Лабораторія ветеринарної медицини під літ. А-1 Сумська Ямпільський р-н, смт Ям-
піль, вул. Гагаріна, 12

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Сумській облас-
ті, код за ЄДРПОУ 40356714

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Лабораторія ветеринарної медицини Сумська Кролевецький р-н, м. 
Кролевець, вул. Лесі Укра-
їнки, 147

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Сумській облас-
ті, код за ЄДРПОУ 40356714

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Адмінбудинок загальною площею 118,9 кв. м; гараж 
загальною площею 47,3 кв. м; сарай; сарай-прибудова; 
вбиральня; колодязь; огорожі

Сумська смт Недригайлів, вул. Шев-
ченка, 57

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Сумській облас-
ті, код за ЄДРПОУ 40356714

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Виробничий будинок з прибудовою загальною площею 
279,7 кв. м, сарай, погріб, убиральня, огорожа

Сумська м. Білопілля, вул. Со-
борна, 8

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Сумській облас-
ті, код за ЄДРПОУ 40356714

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Нежитлове приміщення, загальною площею 710 кв. м 
(другий поверх)

Сумська м. Суми, вул. 1-ша Замос-
тянська, 92

Державна установа «Сумська 
обласна фітосанітарна лаборато-
рія», код за ЄДРПОУ 38396920

Регіональне відділення Фонду 
по Полтавській та Сумській 
областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба-
лан со ут-
риму ва ча 
або збе рі-

га ча, код за 
ЄДРПОУ

Назва  
органу 

при ва ти-
за ції

Окреме майно Дубов’язівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” 
у складі:; 

ДП «Укр-
спирт», 
код за 
ЄДРПОУ 
37199618

Регіо-
нальне 
відділення 
Фонду по 
Полтав-
ській та 
Сумській 
областях

(250009) Будинок контори (загл. пл. 177,7 кв. м.) Сумська Конотопський 
р-н, смт Ду-
бо в’язівка, 
вул. Лусти П., 
38-б 

(250001) Автовісова (загл. пл. 148,9 кв. м) Конотопський 
р-н, смт Ду бо-
в’язівка, вул. 
Шевченка, 
17-а

; (250058) Павільйон-столова (загл. пл. 121,2 кв. м.) Конотопський 
р-н, смт Ду бо-
в’язівка, вул. 
Лусти П., 38-а 

(250010) Будівля головного корпусу; (250070) Будівля головного корпусу (теплопункт ) (загал. пл. 3878,2 кв. 
м.); (250011) Будівля контрольної прохідної (загал. пл. 41,5 кв. м.); (250012) Будівля автогаража (загал. пл. 
46,5 кв. м.); (250013) Будівля автогаража (загал. пл. 231,3 кв. м.); (250014) Будівля автовагової (загал. пл. 39,9 
кв. м.); (250015) Насосна водяна (загал. пл. 19,3 кв. м.); (250016) Будівля БРУ (загал. пл. 1206,2 кв. м.);

Конотопський 
р-н, смт Ду бо-
в’язівка, вул. 
Лусти П., 38 

(250017) Будівля насосної станції мазуту (загал. пл. 21 кв. м.); (250018) Будівля солодового цеху та складу 
хімікатів (загал. пл. 1005,9 кв. м.); (250019) Виробничий корпус; (250033) Виробничий корпус (електро-
трансформаторна підстанція ) (загал. пл. 1216,2 кв. м.); (250078) Цех лікарських засобів (загал. пл. 546,4 кв. 
м.); (250079) Цех сирого крохмалю (загал. пл. 578 кв. м.); (250053) Матеріальний склад (загал. пл. 273,2 кв. 
м.); (250054) Механічна майстерня (загал. пл. 224,3 кв. м.); (250056) Насосна станція сирого крохмалу (загал. 
пл. 18,8 кв. м.); (250059) Будівля пилорами (загал. пл. 62,4 кв. м); (250060) Плотницька (загал. пл. 138 кв. 
м.); (250064) Будівля складу (загал. пл. 145,4 кв. м.); (250067) Склад бензину (загал. пл. 48,6 кв. м.); (250068) 
Склад зерна (загал. пл. 612,8 кв. м.); (250069) Спиртосховище (загал. пл. 429,6 кв. м.); (250002) Артскважина 
№ 5; (250003) Артскважина № 6; (250004) Артскважина № 1; (250005) Артскважина № 3; 
(250055) Насосна станція брудних вод (загал. пл. 32,5 кв. м.) Конотопський 

р-н, смт Ду бо-
в’язівка, про-
вул. 2-й Шев-
ченка, 17а 

(250006) Бак соляний; (250007) Бак соляний; (250008) Бак соляний; (250020) Відстійник брудних вод; 
(250021) Внутрішня теплотраса; (250022) Водопровод; (250023) Газопровід; (250024) Газопровід до сушки; 
(250026) Димова труба;

Конотопський 
р-н, смт Ду бо-
в’язівка, вул. 
Лусти П., 38 

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба-
лан со ут-
риму ва ча 
або збе рі-

га ча, код за 
ЄДРПОУ

Назва  
органу 

при ва ти-
за ції

(250027) Дороги та площадки; (250028) Електролінія на бардороздачу; (250029) Електролінія на контору; 
(250030) Електролінія на свердловину; (250038) Заводський забор; (250039) Залізнична дорога; (250040) 
Камера освітлення транс. вод; (250041) Каналізація; (250043) Комунікація водяна; (250044) Комунікація бар-
допрвода; (250045) Комунікація водяна; (250046) Комунікація водяна; (250047) Комунікація водяна; (250048) 
Комунікація пару; (250049) Комунікація пару; (250050) Комунікація пару; (250051) Комунікація пару; (250052) 
Комунікація пару; (250057) Насосна станція сточних вод; (250061) Площадки з твердим покриттям; (250062) 
Поля фільтрації; (250063) Поля фільтрації сточних вод; (250065) Прохідний підземний канал; (250066) Резервуар 
для соопстока; (250071) Тонель; (250072) Трубопровід на аппарат; (250073) Трубопровід на спиртосховище; 
(250074) Трубопровід технічної води; (250075) Трубопровід технічної води; (250076) Трубопровід технічної води; 
(250077) Трубопровід технічної води; (250080) Цистерна для спирту; (250081) Цистерна для спиртопродуктів;

(250082) цистерна для спиртопродуктів № 38; (250083) Цистерна для спиртопродуктів; (250084) Цистерна для 
спирту; (250085) Цистерна для спирту; (250086) Цистерна для спирту; (250087) Цистерна для спирту; (250088) 
Чан дизенфекції зеленого солоду; (250089) Чан дизенфекції зеленого солоду машини та обладнання; (250090) 
Аварійна вентиляція; (250091) АВД без підігріву води НД з аксессуарами; (250092) Автонавантажувач 4014 М 
Т00502ВМ; (250093) Автонавантажувач 4014 М Т 00501 ВМ; (250098) Агрегат електричний СВН-100; (250100) 
АСКОЕ; (250101) Аспіраційна установка; (250102) Багатофункціональне устройство Canon; (250103) Бак водо-
напорний; (250104) Бак для вамп. масла; (250105) Бак для води; (250106) Бак для води; (250107) Бак для води; 
(250108) Бак для мазута; (250109) Бак для мазута; (250110) Бак для спиртової сировини; (250111) Бак для 
спиртової сировини (погони); (250112) Брагоректифікаційний апарат; (250113) Бродильний чан № 6; (250114) 
Бродильний чан № 5; (250115) Бродильний чан № 8; (250116) Бродильний чан № 9; (250117) Бродильний 
чан № 1; (250118) Бродильний чан № 10; (250119) Бродильний чан № 11; (250120) Бродильний чан № 12;

(250121) Бродильний чан № 2; (250122) Бродильний чан № 3; (250123) Бродильний чан № 4; (250124) Бродиль-
ний чан № 7; (250125) Бункер 3-х добовогозапасу; (250126) Бункер для відходів; (250127) Ваги автомобільні; 
(250128) Ваги автомобільні 40 т; (250129) Вакуумний насос ВВН-3; (250130) Варочна колона; (250131) Варочний 
агрегат; (250132) Вентилятор; (250133) Вентилятор; (250134) Вентилятор; (250135) Вентилятор ВД - 103 з елд-
виг.; (250136) Вентилятор ВД -103 з електродвиг.; (250137) Вентилятор ВД-103 з елетрогдвиг.; (250138) Венти-
лятор пилу ВРПИ 4 С ел.5,5 квт/3000 об.; (250139) Вентилятор центробіжний; (250140) Вентилятор центробіжний; 
(250141) Вентилятор центробіжний; (250142) Вентилятор центробіжний; (250143) Вентилятор цетробіжний; 
(250144) Вентилятор ЦУ -75; (250145) Видержувач; (250146) Водомір СВТ-80; (250147) Водопідігрівач; (250148) 
Вугільна колонка; (250149) Вугільна колонка; (250150) Генератор водню; (250151) Головка закаточна роликова;

(250152) Головка закаточна роликова Д2; (250153) Головний високовольтн.щит; (250154) Головний низько-
вольт. щит; (250155) Двигун електричний; (250156) Двигун редуктор МО 52228; (250157) Двигун -редуктор МО 
62222; (250158) Двигун-редуктор МО 52228; (250159) Деаратор; (250160) Деконтатор; (250161) Дефлегматор; 
(250162) Дизель - генератор; (250163) Димосос Д-12; (250164) Димосос Д-12; (250165) Димосос Д-12; (250166) 
Дозатор для муки; (250167) Дробарка молоткова А1 ДМ 2Р110; (250168) Дробарка молоткова А1 ДМ 2Р110; 
(250169) Дробілка ДДМ-5; (250170) Дробілка ДДМ-5; (250171) Дрожанка хлібна № 5; (250172) Дрожанка хлібна 
№ 2; (250173) Дрожанка хлібна № 3; (250174) Дрожанка хлібна № 4; (250175) Дрожанка хлібна № 1; (250176) 
Екскаватор ЕО 2621В2 Т 00503 ВМ; (250177) Електродвиг. дозат. мельниці; (250178) Електродвигун; (250179) 
Електродвигун; (250180) Електродвигун; (250181) Електродвигун; (250182) Електродвигун; (250183) Електродви-
гун; (250184) Електродвигун 4 квт.; (250185) Електродвигун міксера бродильного № 2; (250186) Електродвигун 
Міксера бродильного чану № 1; (250188) Електродвигун 4 АМ 250 м4(90 /1500; (250189) Електродвигун 4 квт;

(250190) Електродвигун 90 квт; (250191) Електродвигун доз. мельн.; (250192) Електродвигун міксера бродильного 
чану № 3; (250193) Електродвигун на міксері; (250194) Електродвигун перекачки бражки на апарат; (250195) 
Електродвигун підвал; (250196) Електродвигун підвал; (250197) Електродвигун підвал; (250198) Електромагн. 
витратомір ПРЕМ Ду 40(фланцевий) з струм. виход. ТБЖ; (250200) Електроплита; (250201) Електротельфер; 
(250202) Електротельфер; (250203) Електротельфер; (250204) Ефірний мірник; (250205) Ємкість; (250206) Єм-
кість; (250207) Ємкість; (250208) Ємкість; (250209) Ємкість; (250210) Ємкість; (250211) Ємкість; (250212) Ємкість 
для автола; (250215) Ємкість з нержавіючої сталі ізольована; (250216) Ємкість із нержавіючої сталі, ізольована; 
(250217) Ємкість із нержавіючої сталі, ізольована; (250218) Ємкість металева; (250219) Ємкість спиртова купажна;

(250220) Ємкість спиртова розхідна; (250221) Замочний чан проса; (250222) Замочний чан ячменю; (250223) За-
мочний чан ячменю; (250224) Збірник гідроселекції (бак ф.); (250225) Збірник епюрату; (250226) Зварювальний 
агрегат; (250227) Зварювальний агрегат; (250228) Зварювальний агрегат; (250229) Калорифер водяний; (250230) 
Калорифер паровий; (250231) Калорифер паровий; (250232) Калорифер паровий; (250233) Кип"ятильник рек-
тиф.колони; (250234) Кипятильник епюр.колони; (250235) Колонка гострого пару; (250236) Колонка для піді-
гріву замісу; (250237) Колонка кінцевої очистки; (250238) Комп’ютер R- lihe Celeron 430; (250239) Комп’ютер 
R-lihe Celeron 430; (250240) Комп’ютер АМД; (250241) Комп’ютер /сервер/; (250242) Комп’ютер COLORS;

(250244) Комп’ютер Optiplex; (250245) Комп’ютер R-lihe Celeron 430; (250247) Комп’ютер SVEN; (250248) 
Комп’ютер АМД Seprtoh; (250250) Компресор повітря; (250251) Компресор 2УП; (250252) Компресор 4 ВУ; 
(250253) Компресор г 4ВУ; (250254) Компресор ЗУТМ; (250255) Комунікації та мережі (нова розв. сист.); (250256) 
Конвеер КШП 500; (250257) Конвеер стрічковий; (250258) Конденсатор вуглекислоти; (250259) Конденсатор 
колонки кінцевої очистки; (250260) Контрольний снаряд; (250261) Контрольний снаряд; (250262) Контроль-
ний снаряд; (250263) Контрольний снаряд; (250264) Контрольний снаряд; (250266) Корректор газу; (250267) 
Котел опалювальний; (250268) Котел опалювальний; (250269) Котел опалювальний; (250270) Кран ДУ 100 на 
брагорек. апарат; (250271) Лічильник електричної енергії трифазний; (250272) Лічильник електричної енергії 
трифазний багатофункціональний LZF6-AB-FPB-D4-06001H-F50/Q; (250273) Марганцева колонка; (250274) 
Марганцева колонка; (250275) Масловологовідділювач; (250276) Маточник; (250277) МЗН - ОЗМ; (250278) 
МЗН –ОЗМ; (250279) Мірник 75,3 дал; (250280) Монітор LG; (250281) Монітор ASUS; (250282) Монітор LG;

(250283) Монітор LG; (250284) Монітор TFT 19; (250285) Монітор ASER; (250286) Монітор PHILIPS 21.5*223V5 
LSB/01; (250288) Монітор Samtron; (250290) Монітор Viewsonik VA 703 m; (250291) Монітор Viewsonik VG 721 
m; (250293) Монітор(лабораторія); (250294) Мотор - редуктор МО 42228; (250295) Мотор редуктор МО 42212; 
(250296) Мотор- редуктор МО 42212; (250297) МФУ HRLI M 1132; (250298) Навантажувач КШП; (250300) На-
сос; (250301) Насос Willo; (250302) Насос НЦ; (250304) Насос 2 К6; (250305) Насос 2 К6; (250306) Насос 2К6; 
(250313) Насос 3Х9Д; (250315) Насос DWO; (250316) Насос IRO65/160; (250317) Насос WILLO; (250318) Насос 
Willo; (250320) Насос АНВ 125; (250321) Насос АЦНСГМ 38/132; (250322) Насос АЦНСГМ 38/220; (250323) Насос 
АЦНСГМ 38/220; (250324) Насос ЕЦВ 8; (250326) Насос К 90/35; (250328) Насос конденсатний; (250329) Насос НГ 
100/70; (250330) Насос НГ 100/70; (250331) Насос плунжерний; (250332) Насос плунжерний; (250333) Насос плун-
жерний; (250334) Насос плунжерний АНВ 125; (250337) Насос СМ 100-65-250/4; (250338) Насос СОТ; (250339) 
Насос СОТ; (250340) Насос СОТ 30; (250341) Насос СОТ 30; (250342) Насос СОТ 30; (250343) Насос СОТ 30;

(250344) Насос СОТ 30; (250345) Насос Х 45/31; (250346) Насос Х 45/31; (250347) Насос Х 45/31; (250348) Насос 
Х 45/31; (250349) Насос Х 45/31; (250350) Насос -20t18 В; (250351) Насос Х-20t18В; (250352) Насос Х45/31; 
(250353) Насос ХА -5032; (250356) Насос-дозатор; (250357) Насос-дозатор; (250358) Насосна установка НС 
6556; (250359) насосний агрегат 1Д 315/71 з електродвигуном 90/3000; (250360) Насосний агрегат ЕЦВ 8-25-
125; (250361) насосний агрегат ЕЦВ 8-25-125; (250362) Насосний агрегат Ш 40/4 з електрод. 7,5 квт; (250363) 
НЖУ УДН -8; (250364) Низьковольтна лінія; (250365) Норія; (250366) Норія; (250367) Норія; (250368) Норія № 5; 
(250369) Норія ленточна; (250370) Опалювальний чан; (250371) Пальниковий пристрій в комплекті з автоматикою;

(250372) Пальниковий пристрій в комплекті з автоматикою; (250373) Паровий котел; (250374) Паровий котел; 
(250375) Паровий котел; (250376) Перетворювач тиску РС 28/025 КРа; (250377) Перетворювач тиску РС-28/060 
КРа; (250378) Перетворювач тиску РС-28/060 КРа; (250379) Перетворювач частоти 11 квт 330 В ESMD113; 
(250380) Пилорама; (250381) Підігрівач бражки; (250382) Підігрівач водяний; (250383) Піноловушка; (250384) 
Приймальний бункер зерна; (250385) Принтер (лаб.); (250386) Принтер Lazer 1020; (250387) Пристрій плавного 
пуску IMS20238 Y5-C; (250389) Проміжний бункер; (250390) Пускова магнітна станція; (250391) Пускова магнітна 
станція; (250392) Пускова магнітна станція; (250393) Резервуар УХД; (250398) Рессівер РДВ -1,5; (250399) Рі-
зігрівач Мазута; (250400) Розгінна колона; (250401) Розігрівач мазута; (250402) Сварочний комплекс; (250403) 
Сепаратор безперервної продувки; (250404) Сепаратор БЦС -50 з електродвигунами; (250405) Сепаратор зер-
ноочисний; (250406) Сепаратор магнітний; (250407) Силовий трансформатор; (250408) Силовий трансформатор; 
(250409) Система автомат. регулюв. температури; (250410) Системний блок (лабораторія ); (250411) Систем-
ний блок Frime 350*185*360; (250412) Сканер Епсон; (250413) Спиртовий мірник; (250414) Спиртовий мірник; 
(250415) Спиртовий мірник; (250416) Спиртовий мірник; (250417) Спиртовий мірник; (250418) Спиртовий мірник;

(250419) Спиртовий мірник; (250420) Спиртовий мірник; (250421) Спиртовий мірник; (250422) Спиртовий мір-
ник; (250423) Спиртовий мірник; (250424) Спиртовий мірник; (250425) Спиртоловушка; (250426) Спиртомірник; 
(250427) Спиртоприймальник ректифікату; (250428) Спиртоприймальник сивушного масла та ЕАФ; (250429) 
Стабілізатор витрат зерна СРЗ5-195; (250430) Станок свердлильний; (250431) Станок свердлильний; (250432) 
Станок сверлильний; (250433) Стіл фасовочний; (250434) Стіл фасовочний; (250435) Сушка пневматична; 
(250436) Таль електрична; (250437) Таль ручна; (250438) Танки лагерні; (250439) Теплообмінник; (250440) 
Теплообмінник BRO1 -1м2; (250441) Теплообмінник РТА (GC); (250442) Теплообмінник В 10ТНх20; (250443) 
Теплообмінник пласт.розбірний; (250444) Теплообмінник РТА (GC); (250445) Теплообмінник спіральний 50М2; 
(250446) Теплообмінник спіральний 50М2; (250447) Теплообмінник спіральний KLSO; (250448) Токарний станок;

(250449) Токарний станок; (250450) Токарний станок ІС-1; (250451) Тракторний причіп 887А Т 00505 ВМ; 
(250452) Транспортер ленточний; (250453) Транспортер ленточний; (250454) Транспортер скребковий ТК-
50; (250455) Трансформатор ТСПК; (250456) Установка електронасосної ВНЦ 40/20-01; (250457) Установка 
електронасосної ВНЦ 40/20-01; (250458) Установка заторної маси; (250459) Фільтр мазутний; (250460) Фільтр 
високого тиску; (250461) Фільтр високого тиску; (250462) Фільтр механічний; (250463) Фільтр механічний; 
(250464) Фільтр натр. катіоновий; (250465) Фільтр натр. катіоновий; (250466) Фільтр натрій катіонов.; (250467) 
Фільтр натрій катіоновий; (250468) Фільтр натрій катіоновий; (250469) Фільтр очищення мазута; (250470) Фільтр 
соляного розчину; (250471) Холодильна камера; (250472) Холодильний прилавок; (250473) Холодильник 1 -3 
ступенів; (250474) Холодно-паротермальний агрегат; (250475) Хроматограф газовий Кристал 2000М; (250476) 
Царга бражної колони; (250477) Чан для бензину; (250478) Чан для бензину; (250479) Чан для нігрола; (250480) 
Чан для нігрола; (250481) Чан для сивушного масла; (250482) Чан для сивушного масла; (250483) Чан для си-
вушного масла; (250484) Чан попереднього замісу; (250485) Чан солодового молока; (250486) Чанок для барди; 
(250487) Чанок зеленого солоду; (250488) Чанок лютерної води; (250489) Чанок приготування марганцовки;

 (250490) Чанок сірчаної кислоти; (250491) Чанок слабоградусної рідини; (250492) Чотири сполучающихся со-
суда (ємкості); (250493) Шафа КВП і А; (250494) Шафа електрична; (250495) Шафа електрична; (250496) Шафа 
електрична; (250497) Шафа електрична; (250498) Шафа електрична; (250499) Шафа електрична; (250500) 
Шафа електрична; (250501) Шафа електрична; (250502) Шкафна установка; (250503) Шнек; (250504) Шнековий 
самоскид; (250505) Щит S 9511; (250506) Щит S 9511; (250507) Щит S 9511; (250508) Щит S 9511; (250509) 
Щит силовий електрич.; (250510) Щит управління КВП і А; (250511) Щит управління КВП і А; (250512) Щит 
управління КВП і А; (250513) Щит управління М2; (250514) Щит S9511; (250515) Щит витрати обліку електр.; 
(250516) Щит електричний; (250517) Щит компресорний; (250518) Щит приборів М2; (250519) Щит силовий 
електрич.; (250520) Щит силовий електричний; (250521) Щит СМП; (250522) Щит СМП; (250523) Щит управлін-
ня КВП і А; (250524) Щит управління КВП і А; (250525) Щит управління КВП і А; (250526) Щит управління КВП і А;

(250527) Щит управління КВП і А; (250528) Щит управління КВП і А; (250529) Щит управління КВП і А; (250530) 
Щит управління КВП і А; (250531) Щит управління КВП і А; (250532) Щит-шкаф ЩМ ЗД; (500310) БФП ЛАЗЕР-
НИЙ Samsung SL M2070 WFEV; (500311) Насос вертикальний двухплунжерний АНВ - 125; (500325) Монітор 23,6” 
Iiyama ProLite X2474HV-B1; (500326) Системний блок IT-Block G5400Work; (500333) Монітор 23,6” Iiyama ProLite 
X2474HV-B1; (500334) Системний блок IT-Block G5400Work; (500379) Багатофункційний пристрій БФП Canon 
imageRUNNER 1435i; (500715) Системний блок з процесором INTEL Pentium 65400; (500800) Массовий витра-
томір RCCT38- DH1M04D4SL/KF1/K4/MB3 DIV802026; (500801) Массовий витратомір RCCT38- АH1М04D4SL/
KF1/K4/MB3 DIV701410; (500852) Массовий витратомір RCCT38- DH1A04D4SL/KF1/K4/MB3 DIV901692; 
(500853) Массовий витратомір RCCT38- DH1A04D4SL/KF1/K4/MB3 DIV901932; (500865) Насос ІНС 65-160 
Ех; (500867) Насос ВС - 80 СВН - 80; (500993) Насос SМ 65-50-160-5.5; (500994) Насос GZA 80-65-160/7.5;
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(500995) Насос GZA 80-65-160/7.5; (500996) Насос SМ 65-50-160-5.5; (501002) Обчислювач об’му спирту 
"Універсал-С"; (501102) Чанок замісу; (501103) Електродвигун АИР250М4 90/1500 ІМ1081; (501104) Насос 
GZA 50-32-160/3,0; (501105) Насос GZA 50-32-160/3,0; (501106) Електродвигун АИР-132S4 7.5квт 1500 об/хв; 
(501107) Електродвигун АИР-132S4 7.5 квт 1500 об/хв; (501108) Насос GZA 80-65-125/4,0; (501126) 7ME6340-
2YF13-2AA1 Сенсор MAG3100P, DN50, PN40, футеровка PTFE; (501127) 7ME6910-1АА10-1AA0 MAG5000 
електронний витратомір рідин, живлення 220В АС; (501128) Клапан Ду 40 25ч38нж "Н.З." З мембранним 
пневматичним приводом; (501129) Насос-дозатор PDE DLX MF/M 5-7 230V/240V CP-PVDF; (501130) Насос-
дозатор PDE DLX MF/M 5-7 230V/240V CP-PVDF; (501131) Насос-дозатор PDE DLX MF/M 5-7 230V/240V CP-PVDF; 
(501132) Силова шафа управління мішалками ГДФО1, ГДФО2 та ГДФО3 на базі 3-х ПЧ 3 кВт; (501133) Силова 
шафа управління насосом дефлегматорної води на базі ПЧ 1,1 кВт та мішалкою чанка замісу на базі ПЧ 3 кВт;

(501134) 7ME6910-1АА10-1AA0 MAG5000 електронний витратомір рідин, живлення 220В АС; (501135) Силова 
шафа управління насосом замісу на базі ПЧ 7,5 кВт; (501136) Силова шафа управління насосом сусла на 
базі ПЧ 7,5 кВт; (501137) 7ME6340-2YF13-2AA1 Сенсор MAG3100P, DN50, PN40, футеровка PTFE; (501138) 
клапан Ду 40 25ч38нж "Н.З." З мембранним пневматичним приводом; (501142) Шафа управління техноло-
гічним процесом варки на базі ПЛК і графічної панелі; (501143) Шафа управління технологічним процесом 
приготування замісу на базі ПЛК і графічної панелі; (501159) Насосний агрегат АВС-80; (501805) Насос GZA 
80-50-160/5,5 Транспортні засоби; (250533) Автомашина ГАЗ 3110 ВМ 6733 АО); (250535) Автомашина Лада 
11193 ВМ 2188 АМ (КАЛИНА); (250536) Автомашина САЗ 3507 ВМ 9843 АВ; (250537) Автомашина САЗ 3507 
ВМ 6926АР; (250538) Автомобіль ГАЗ 3307 ВМ 5261 АР; (250539) Трактор Т-40 Т 00504 ВМ Інструменти, при-
лади та інвентар; (250540) Автоматика апартного відділення; (250541) Автоматика варильного відділення; 
(250542) Автоматика енергозберігаючої схеми розварювання; (250543) Автоматика котла № 2; (250544) Авто-
матика котла №1; (250545) Аквадистилятор; (250546) Аквадистилятор; (250547) Алконт; (250548) Бензопила 
Олео-МАК; (250549) Бетономішалка 225 л; (250550) ВАГи BTU 2103 3 кл.; (250551) Вентилятор пилевий 
ВРП з електродв. 7,5 квт; (250552) Вологомір; (250553) Вологомір; (250554) Вологомір "Фауна-М"; (250556) 
Електродрель Старк; (250557) Електроплита; (250558) Кондиціонер ДОВ - G 1200 RH; (250559) Кондиціонер 
ДОВ - G 1200 RH; (250560) Крісло Регал; (250561) Крісло Зебра; (250562) Крісло Паріно; (250563) Крісло 
Регал; (250564) Крісло Регал; (250565) Лебідка; (250566) Лебідка; (250567) Лебідка електрична; (250568) 
Лебідка електрична; (250569) Магнітофон; (250570) Мікропроцесорний регулятор МІК 51 -04-31; (250571) 
Мікропроцесорний регулятор МІК 51 -07-04; (250572) Мікропроцесорний регулятор МІК 51 -07-31; (250573) 
Мікропроцесорний регулятор МТР 51 -04-31; (250574) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15-06; (250576) 
Мікропрцесорний регулятор МІК 51 -04-04; (250577) Мікроскоп "Юнат"2П Відіо; (250578) Мотокоса;

(250579) Перетворювач витрати рідини ИРЖ 3,2-Р 40-20-А; (250581) Перетворювач витрати рідини ИРЖ 
3,2-Р-40-20-А; (250582) Перетворювач тиску РС-28/0 ІМРа; (250583) Перетворювач частоти 2,2 квт 380 в; 
(250584) Перетворювач частоти 2,2 квт 380 в; (250585) Перетворювач частоти 2,2 квт 380в; (250586) Пере-
творювач частоти 4,0 квт 380 в; (250587) Перетворювач частоти 5,5 квт 380 в; (250588) Перетворювач частоти 
5,5 квт 380 в; (250589) Перетворювач частоти 7,5 квт 380 в; (250592) Прибор Петрова; (250593) Принтер 
XEROX; (250594) Пристрій плавного пуску; (250595) РН-метр; (250596) Робоче місце; (250597) Робоче міс-
це; (250598) Робоче місце; (250599) Робоче місце; (250600) Робоче місце; (250601) Робоче місце; (250602) 
Робоче місце; (250603) Робоче місце; (250604) Робоче місце; (250605) Ротаметр РП 1,6 ЖУЗ; (250606) Ро-
таметр РП 6,3 ЖУЗ; (250607) Ротаметр РП 1,6 ЖУЗ; (250608) Ротаметр РП 10 ЖУЗ; (250609) Сейф ШМ 212; 
(250610) Сейф ШМ 108-11; (250611) Спліт система СН - С12; (250612) Спліт система СН-С09; (250613) 
Стіл; (250614) Стіл; (250615) Стіл; (250616) Стіл письмовий; (250617) Стіл письмовий; (250618) Стіл 1,1; 
(250619) Стіл 1,2; (250620) Стіл комп’ютерний; (250621) Стіл письмовий; (250622) Стіл письмовий; (250623) 
Стіл письмовий; (250624) Стіл письмовий; (250625) Стіл письмовий; (250626) Ультразвуковий лічильник;

(250627) Факс Panasonik KX FT 934; (250628) Факс Панасонік; (250629) Фотоелектрокалориметр КФК; (250630) 
Холодильна шафа; (250631) Холодильник; (250632) Шафа; (250633) Шафа; (250634) Шафа; (250635) Шафа двох-
дверна; (250636) Шафа двохдверна; (250637) Шафа двохдверна; (250638) Шафа стіліжна; (250639) Шкаф ВВ ВС 
08.06.032; (250640) Шкаф ВВ ВС 08.06.032; (250641) Шкаф лабораторний; (250642) Шкаф офісний; (500340) 
Витратомір - лічильник рідини; (501123) Вага ТВ1 -60-20-(600х700)- 12а; (501124) Вага ТВ1 -60-20-(600х700)- 
12а; (501125) Вага ТВ1 -60-20-(600х700)- 12а; (501139) Позиціонер електро-пневматичний, EPRWNS2SN3NTN; 
(501140) Позиціонер електро-пневматичний, EPRWNS2SN3NTN; (501141) Позиціонер електро-пневматичний, 
EPRWNS2SN3NTN; (501145) Шафа захисна; (500309) Ваги залізничні; (501574) Норія ковшова; (501575) Шнек 
картопляний; (501576) Привод винтовий; (501577) Насос АВН; (501578) Насос АВН; (501579) Насос АНВ-
125; (501580) Водопідігрівач; (501581) Дробілка; (501582) Резервуар для газу; (250645) Балон аргонний;

 (250646) Балон Газовий; (250647) Водомір В/т-80; (250648) Дозатор для розливу спирту в спиртосховищі; 
(250649) Дрель Штурм; (250650) Конвектор 1 000 w; (250651) Конвектор 1500 w; (250652) Конвектор 1500 
w; (250653) Конвектор 1500 w; (250654) Конвектор 1500 w; (250655) Конвектор F17 1000; (250656) Лічиль-
ник газу Арсенал; (250657) Лобзик Штурм; (250658) Магнітола SD SONI; (250659) Мельниця лабораторна; 
(250660) Пила ЕПЦ-3; (250661) Сігналізатор газу С-Г-Б-1 -2; (250662) Станція катодного захисту; (250663) 
Тонометр UA-777; (250664) Фрезер Енергомаш; (250665) Шліфмашинка Штурм; (501469) Комплект відеос-
постереження HikVision NK4E0-1T; (501488) датчики рівня Liquiphant M FTL; (501489) датчики рівня Liquiphant 
M FTL; (501490) датчики рівня Liquiphant M FTL; (501908) Перетворювач тиску РС - 28/0...40 кРа/PD/CM30*2; 
(501941) Обчислювач об’єму спирту

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

Будівля їдальні Сумська Охтирський район, с. 
Стара Іванівка, вул. 
Решітька, 4а

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Промтоварний склад Сумська м. Ромни, вул. Горь-
кого, 122/1

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 31766001 Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Магазин № 3 Сумська м. Ромни, вул. Горь-
кого, 122/2

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 31766001 Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Кочегарка Сумська м. Ромни, вул. Горь-
кого, 122/3

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 31766001 Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Продовольчий склад Сумська м. Ромни, вул. Горь-
кого, 122/4

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 31766001 Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Контора Сумська м. Ромни, вул. Горь-
кого, 122/5

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 31766001 Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Загальнотоварний склад Сумська м. Ромни, вул. Горь-
кого, 122/6

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 31766001 Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Магазин № 12 Сумська м. Ромни, вул. Заліз-
нична, 42-Б

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 31766001 Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Магазин № 7 Сумська м. Ромни, вул. Про-
копенка, 107-Б

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 31766001 Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Червоний куточок Сумська м. Ромни, вул. Горь-
кого, 122/7

ТОВ «Магістраль», код за ЄДРПОУ 31766001 Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Адмінбудівля піл літ. «А-1» Сумська смт Ямпіль, вул. 
Заводська, 10, при-
міщення 51

Північно-східний офіс Держаудитслужби, код 
за ЄДРПОУ 40478572

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Приміщення колишньої стоматполіклініки Сумська м. Охтирка, вул. Київ-
ська, 96

НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта», код 
за ЄДРПОУ 05398533

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Нежитлове приміщення загальною пло-
щею 72,4 кв. м

Сумська м. Глухів, вул. Ціол-
ковського, 6

Державна інспекція енергетичного нагляду 
України, код за ЄДРПОУ 42578602

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Автомобіль DAEWOO Leganza, рік випуску 
1998, 10060 CВ

Сумська м. Суми, вул. Іллін-
ська, 97

Сумська районна державна адміністрація, код 
за ЄДРПОУ 04057864

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Автомобіль ГАЗ 3102, рік випуску 1998, 
40062 CВ

Сумська м. Суми, вул. Іллін-
ська, 97

Сумська районна державна адміністрація, код 
за ЄДРПОУ 04057864

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Автомобіль ГАЗ 31029, рік випуску 1993, 
5051 CІА

Сумська м. Суми, вул. Іллін-
ська, 97

Сумська районна державна адміністрація, код 
за ЄДРПОУ 04057864

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Автомобіль ГАЗ 3110, рік випуску 2000, 
44450 CА

Сумська м. Суми, вул. Іллін-
ська, 97

Сумська районна державна адміністрація, код 
за ЄДРПОУ 04057864

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Транспортний засіб DACIA, (ВМ4985АВ) Сумська м. Путивль, пр-т Іоан-
на Путивльського, 34

Головне управління Пенсійного фонду України 
в Сумській області, код за ЄДРПОУ 21108013

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Транспортний засіб ЗАЗ 110240, 
(ВМ1650АС)

Сумська м. Середина-Буда, 
вул. Троїцька, 26

Головне управління Пенсійного фонду України 
в Сумській області, код за ЄДРПОУ 21108013

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Транспортний засіб ИЖ 2717, (ВМ0143АН) Сумська смт Краснопілля, вул. 
Перемоги, 49

Головне управління Пенсійного фонду України 
в Сумській області, код за ЄДРПОУ 21108013

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Транспортний засіб ВАЗ 21043, 
(ВМ0219ВР)

Сумська смт Ямпіль, бульв. 
Ювілейний, 1

Головне управління Пенсійного фонду України 
в Сумській області, код за ЄДРПОУ 21108013

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Транспортний засіб ВАЗ 21043, 
(ВМ3936АВ)

Сумська м. Охтирка, вул. Сло-
бідська, 183

Головне управління Пенсійного фонду України 
в Сумській області, код за ЄДРПОУ 21108013

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Транспортний засіб ВАЗ 21043, 
(ВМ4783АТ)

Сумська м. Охтирка, вул. Сло-
бідська, 183

Головне управління Пенсійного фонду України 
в Сумській області, код за ЄДРПОУ 21108013

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Транспортний засіб ВАЗ 21043, 
(ВМ5024АТ)

Сумська м. Шостка, вул. Мо-
лодіжна, 30

Головне управління Пенсійного фонду України 
в Сумській області, код за ЄДРПОУ 21108013

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Транспортний засіб ИЖ 27179, 
(ВМ4113АТ)

Сумська м. Конотоп, вул. 
Лукіна, 2

Головне управління Пенсійного фонду України 
в Сумській області, код за ЄДРПОУ 21108013

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Транспортний засіб ВАЗ 21043, 
(ВМ9414ВІ)

Сумська м. Конотоп, вул. Яр-
маркова, 11, гараж 2

Головне управління Пенсійного фонду України 
в Сумській області, код за ЄДРПОУ 21108013

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Транспортний засіб ВАЗ 21043, 
(ВМ8309АТ)

Сумська м. Глухів, вул. Інду-
стріальна, 3

Головне управління Пенсійного фонду України 
в Сумській області, код за ЄДРПОУ 21108013

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Транспортний засіб ВАЗ 21103, 
(ВМ1004АВ)

Сумська м. Суми, вул. Ков-
пака, 93

Головне управління Пенсійного фонду України 
в Сумській області, код за ЄДРПОУ 21108013

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Автомобіль DAEWOO NUBIRA, ВІ 2448 ЕС Сумська м. Суми, вул. Шев-
ченка, 9

Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Полтавській та Сумській об-
ластях, код за ЄДРПОУ 42769539

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва органу  
при ва ти за ції

Крита стоянка для автомашин Сумська Сумський р-н, смт 
Улянівка, пл. В. Ко-
лесника, 52

Казенне підприємство «Укрспецзв’язок», код 
за ЄДРПОУ 39908375

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Частина складу каміння та щебеня, а саме: 
автовагова УВТК, А-1 загальною площею 
14,5 кв. м, навіс, вимощення бетонне ІІ 
площею 172 кв. м, ворота металеві № 1, 
огорожа залізобетонна № 2

Рівненська м. Вараш, Будівельна 
база № 1 та № 2 про-
мислової зони, 66

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

Регіональне відділення Фонду по 
Рівненській та Житомирській об-
ластях

Адміністративні приміщення, загальною 
площею 496,5 кв. м

Рівненська Березнівський р-н, 
м. Березне, вул. Ки-
ївська, 9

Головне управління статистики у Рівненській 
області, код ЄДРПОУ 02362061

Регіональне відділення Фонду по 
Рівненській та Житомирській об-
ластях

Будівля складу «У-1» площею 97,9 кв. м Рівненська м. Рівне, вул. Київ-
ська, 106

ДП НВО «Потенціал-Еко», код за ЄДРПОУ 
22555721

Регіональне відділення Фонду по 
Рівненській та Житомирській об-
ластях

Господарське приміщення (сарай для під-
дослідних тварин) літ. «М-1» загальною 
площею 38 кв. м

Рівненська м. Рівне, вул. Мало-
рівненська, 91

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Рівненській області, код за ЄДРПОУ 40309748

Регіональне відділення Фонду по 
Рівненській та Житомирській об-
ластях

Адміністративне приміщення загальною 
площею 432,4 кв. м

Рівненська м. Острог, вул. Богу-
на Івана, 5

Головне управління Держпродспоживслужби в 
Рівненській області, код за ЄДРПОУ 40309748

Регіональне відділення Фонду по 
Рівненській та Житомирській об-
ластях

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со-
ут риму ва ча або 
збе рі га ча, код 

за ЄДРПОУ

Назва  
органу  

при ва ти-
за ції

Окреме майно, що не увійшло до статутного капіталу ПрАТ «Мирогощанський аграрій» (код за ЄДРПОУ 35505132) 
у кількості 44 одиниці, а саме:

ПрАТ «Миро-
гощанський 
аграрій», код 
за ЄДРПОУ 
35505132

Регіональне 
відділення 
Фонду по 
Рівненській 
та Жито-
мирській 
областях

будівля столової (комплекс) інв. № 69, загальна площа 1692,4 кв. м; кавоварка «Ла-Перла» інв. № 282; морозиль-
на камера РП-3000 інв. № 284, музичний центр інв. № 285; телевізор інв. № 286; холодильна камера ВЕКО інв. 
№ 287; макаронний прес інв. № 291; машина А-2 інв. № 292; піч пекарська інв. № 293; просіювач інв. № 294; 
сушильний шкаф інв. № 295; касовий апарат Міні-500,02 інв. № 322; касовий апарат Міні-500,02 інв. № 320;

Рівненська Дубенський 
р-н, с. 
Мирогоща 
Друга, вул. 
Студент-
ська, 10Б

шкаф пекарський інв. № 16; взбивна машина інв. № 17; шкаф ШПСМ-3 інв. № 18; вага інв. № 19; вага інв. 
№ 20; електролічильник інв. № 21; електролічильник інв. № 22; холодильний шкаф інв. № 23; морозильна ларь 
інв. № 25; газовий лічильник інв. № 26; плита газова інв. № 27; плита газова інв. № 28; калькулятор інв. № 29; 
плита електрична інв. № 30; кондиціонер інв. № 31; ванна для миття інв. № 32; вага інв. № 33; вага інв. № 34;
піч СВУ інв. № 35; колонки інв. № 36, сервант інв. № 37; телефонний апарат інв. № 38; жалюзі інв. № 39; стіл 
інв. № 40; стіл інв. № 41; стіл інв. № 42; стілець інв. № 43; стілець інв. № 44; стілець інв. № 45; стілець інв. 
№ 46; газопровід до їдальні інв. № 129

Назва об’єкта
Область місце-

зна хо дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча  
або збе рі га ча,  

код за ЄДРПОУ
Назва органу при ва ти за ції

Будівля прохідної загальною площею 13,2 кв. м Рівненська м. Острог, вул. Сагайдач-
ного Гетьмана, 47А

Виробничий кооператив Острозька фа-
брика «Вілія», код за ЄДРПОУ 02971558

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Гараж № 7 загальною площею 17,8 кв. м Рівненська Радивилівський р-н, м. 
Радивилів, вул. Почаїв-
ська, 20а

Державна установа «Рівненська обласна 
фітосанітарна лабораторія», код за ЄД-
РПОУ 38503282

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Будівля насосної станції загальною площею 
32,4 кв. м

Рівненська Дубровицький р-н, м. Ду-
бровиця, вул. Гагаріна, 88

Відсутній Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Будівля котельні загальною площею 114,2 кв. 
м у складі: А-1 – будівля котельні, а – димова 
труба

Рівненська Дубенський р-н, с. Борт-
ниця, вул. Меліорато-
рів, 14б

ТОВ «Дубенська ПМК-147», код за ЄД-
РПОУ 01037407

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Склад, нежитлове приміщення, загальною пло-
щею 46,7 кв. м

Рівненська Костопільський р-н, м. 
Костопіль, вул. Рівнен-
ська, 99

Костопільська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 
26299380

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Частина адміністративного приміщення «А-2» І 
та II поверхів, загальною площею 258,0 кв. м, 
та будівля гаражів «Б-1», загальною площею 
63,2 кв. м

Рівненська Гощанський р-н, смт 
Гоща, вул. Олени Те-
ліги, 1

Головне управління Держпродспожив-
служби в Рівненській області, код за 
ЄДРПОУ 40309748

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Будівлі гаражів з блоком побутових приміщень, 
загальною площею 315,4 кв. м

Рівненська м. Рівне, вул. Попови-
ча, 65-в

Головне управління Держпродспожив-
служби в Рівненській області, код за 
ЄДРПОУ 40309748

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Нежитлова будівля «Баня за зоною», загальною 
площею 167,4 кв. м

Рівненська Рівненський р-н, с. Горо-
дище, вул. Рівненська, 80

Державна установа «Городищенська ви-
правна колонія № 96», код за ЄДРПОУ 
08564386

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Естакада Рівненська м. Рівне, вул. Будівель-
ників, 1 в

ВАТ «Пересувна механізована колона № 
5», код за ЄДРПОУ 00913083

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Лінія по виробництву блоків стін підвалів Житомирська м. Житомир, вул. Фастів-
ська, 11а

ПрАТ «Фірма «Житомирінвест», код за 
ЄДРПОУ 01272640

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Будівля ветлікарні літ. "А", загальною площею 
174,2 кв. м, гараж літ. "Г" загальною площею 
129,0 кв. м, будівля секційної літ. "Б-1" загаль-
ною площею 16,5 кв. м, ПММ літ. "Д-1" загаль-
ною площею 26,6 кв. м, вбиральня літ. "В-1" 
загальною площею 4,4 кв. м

Житомирська м. Чуднів, вул. Собор-
на, 71

Чуднівська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 
00698199

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Приміщення гаражів, загальною площею 
270,2 кв. м

Житомирська м. Малин, вул. Винни-
ченка, 21б

Коростенська районна державна адміні-
страція, код за ЄДРПОУ 04053513

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Гараж загальною площею 105,0 кв. м Житомирська Бердичівський р-н, м. 
Бердичів, вул. Чорново-
ла В., 9

Управління державної казначейської 
служби України в Бердичівському районі 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
37752874

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Гаражі площею 103,0 кв. м Житомирська Житомирській р-н, м. 
Коростишів, вул. Різд-
вяна, 9

Управління державної казначейської 
служби України в Коростишевському 
районі Житомирської області, код за 
ЄДРПОУ 37927181

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Гараж, Б, загальною площею 71,4 кв. м Житомирська Новоград-Волинський 
р-н, м. Баранівка, вул. 
Соборна, 8

Управління державної казначейської 
служби України у Баранівському районі 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
37573026

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Гараж, Б, загальною площею 91,6 кв. м Житомирська Житомирський р-н, смт 
Черняхів, вул. Володи-
мирська, 13

Управління державної казначейської 
служби України у Черняхівському районі 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
37684003

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Гараж, літ. Б, площею 104,3 кв. м Житомирська Новоград- Волинський 
р-н, м. Новоград-
Волинський, вул. Героїв 
АТО, 2

Новоград-Волинське управління Дер-
жавної казначейської служби України 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
37808366

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Гаражі площею 84,8 кв. м Житомирська Новоград- Волинський 
р-н, смт Ємільчине, вул. 
Соборна, 45

Управління державної казначейської 
служби України у Ємільчинському районі 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
37442296

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Дизельна, загальною площею 32,2 кв. м Житомирська Бердичівський р-н, смт 
Ружин, вул. О. Бурди, 23

Управління державної казначейської 
служби України у Ружинському районі 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
36928430

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Гараж загальною площею 54,1 кв. м. Житомирська Житомирський р-н, смт 
Романів, вул. Небесної 
сотні, 84

Управління Державної казначейської 
служби України в Романівському районі 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
38042450

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Будівля гаража загальною площею 50,1 кв. м. Житомирська Житомирський р-н, смт 
Брусилів, вул. Лермон-
това, 5

Управління Державної казначейської 
служби України в Брусилівському районі 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
37799226

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Дизельна площею 21,5 кв. м. Житомирська м. Новоград-Волинський, 
вул. Героїв АТО, 2

Новоград-Волинське управління Дер-
жавної казначейської служби України 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
37808366

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Дизельна площею 22,1 кв. м Житомирська Новоград-Волинський 
р-н, смт Ємільчине, вул. 
Соборна, 45

Управління Державної казначейської 
служби України в Ємільчинському районі 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
37442296

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях
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Дизельна загальною площею 23,0 кв. м. Житомирська Житомирський р-н, смт 
Любар, вул. Незалеж-
ності, 40

Управління Державної казначейської 
служби України в Любарському районі 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
37683869

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Дизельна загальною площею 30,8 кв. м. Житомирська Житомирський р-н, смт 
Попільня, вул. Горько-
го, 22а

Управління Державної казначейської 
служби України в Попільнянському райо-
ні Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
37720533

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Нежитлова будівля (літ. А1), загальною площею 
46,5 кв. м

Житомирська Новоград- Волинський 
р-н, смт Ємільчине, вул. 
Ватутіна, 2А

Відділ житлово-комунального госпо-
дарства, архітектури, містобудування, 
інфраструктури, цивільного захисту на-
селення та оборонної роботи Новоград-
Волинської районної державної адмі-
ністрації Житомирської області, код за 
ЄДРПОУ 35957937

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Нежитлові будівлі Житомирська Коростенський р-н, с. 
Кишин, вул. Житомир-
ська, 123

Басейнове управління водних ресур-
сів річки Прип’ять, код за ЄДРПОУ 
01038766

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Гараж № 10 Житомирська Житомирський р-н, смт 
Чуднів, вул. Героїв Май-
дану, 125

Державна екологічна інспекція Полісько-
го округу, код за ЄДРПОУ 42163803

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Гараж-дизельна, літ. Б-1, загальною площею 
85,3 кв. м

Житомирська Житомирський р-н, м. 
Чуднів, вул. Героїв Май-
дану, 132

Управління Державної казначейської 
служби України в Чуднівському районі 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
37890843

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Будівля котельні, літ. Г, загальною площею 
31,9 кв. м

Житомирська Житомирський р-н, смт 
Черняхів, вул. Володи-
мирська, 13

Управління Державної казначейської 
служби України в Черняхівському районі 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
37684003

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Будівля дизельної, літ. В, загальною площею 
19,8 кв. м.

Житомирська Житомирський р-н, смт 
Черняхів, вул. Володи-
мирська, 13

Управління Державної казначейської 
служби України в Черняхівському районі 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
37684003

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Дизельна загальною площею 29,9 кв. м Житомирська Коростенський р-н, м. 
Олевськ, вул. Володи-
мирська, 5

Управління Державної казначейської 
служби України в Олевському районі 
Житомирської області, код за ЄДРПОУ 
37937308

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

 Лінія передачі електроенергії  Житомирська Новоград-Волинський 
р-н, (між населеними 
пунктами Довбиш - 
Мар’янівка) Адамівське 
лісництво: квартал 30, 
виділ 36; квартал 31, 
виділ 22; квартал 32, 
виділ 43; квартал 33, 
виділ 40; квартал 34, 
виділ 17; квартал 51, 
виділ 35; квартал 52, 
виділ 44; квартал 52, 
виділ 45; квартал 53, 
виділ 32; квартал 56, 
виділ 58; квартал 61, 
виділ 47; квартал 67, ви-
діл 42; квартал 67, виділ 
43; квартал 72, виділ 40; 
квартал 72, виділ 41; 
квартал 80, виділ 41; 
квартал 85, виділ 78; 
квартал 86, виділ 38; До-
вбиське лісництво: квар-
тал 73, виділ 31; квартал 
73, виділ 32; квартал 67, 
виділ 28; квартал 61, 
виділ 30; квартал 55, ви-
діл 25; квартал 49, виділ 
31; квартал 49, виділ 
32; квартал 42, виділ 
53; квартал 34, виділ 24; 
квартал 26, виділ 35; 
квартал 17, виділ 27; 
квартал 10, виділ 24; 
квартал 2, виділ 39; Яв-
ненське лісництво: квар-
тал 50, виділ 43; квартал 
50, виділ 44

 ПрАТ «Мар’янівский склозавод», код за 
ЄДРПОУ 00480810

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Група інвентарних об’єктів, у складі: нежитлова 
будівля, сарай, сарай, туалет, бесідка 

Житомирська Житомирський р-н, с. 
Старосілля, вул. Моло-
діжна, 18

Басейнове управління водних ресур-
сів річки Прип’ять, код за ЄДРПОУ 
01038766

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Будівлі та споруди Романівської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини: 
ветлікарня А-1, площею 125,6 кв. м, сарай В-1, 
площею 93,2 кв. м, вбиральня В-1

Житомирська Житомирський р-н, с. 
Камінь, вул. Небесної 
Сотні, 4

Романівська районна лікарня ветеринар-
ної медицини (Райветлікарня), код за 
ЄДРПОУ 00698472

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Будівля насосної станції Житомирська Бердичівський р-н, с. 
Старий Солотвин, вул. 
Миру, 51А

Басейнове управління водних ресур-
сів річки Прип’ять, код за ЄДРПОУ 
01038766

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Приміщення гаража, загальною площею 81,0 
кв. м

Житомирська Бердичівський р-н, смт 
Ружин, вул. О Бурди, 23

Управління Державної казначейської служ-
би України у Ружинському районі Жито-
мирської області, код за ЄДПОУ 36928430

Регіональне відділення 
Фонду по Рівненській та Жи-
томирській областях

Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною пло-
щею 227,2 кв. м

Харківська Зачепилівський р-н, смт 
Зачепилівка, вул. Цен-
тральна (Радянська), 21

Головне управління статистики у Харків-
ській області, код за ЄДРПОУ 02362629

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Адміністративна будівля загальною площею 
380 кв. м

Харківська м. Ізюм, вул. Старопо-
штова, 39 г

Головне управління статистики у Харків-
ській області, код за ЄДРПОУ 02362629

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Гараж під літ. «Б», загальною площею 27,6 кв. 
м та оглядова яма під літ. «В»

Харківська м. Ізюм, вул. Старопо-
штова, 39-А, гараж 12

Головне управління статистики у Харків-
ській області, код за ЄДРПОУ 02362629

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля котельні з лазнею загаль-
ною площею 251,7 кв. м

Харківська Краснокутський р-н, с. 
Городнє, вул. Централь-
на, 5а

ТДВ «Агрофірма «Глобівська», код за 
ЄДРПОУ 00412406

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною 
площею 159,8 кв. м

Харківська Куп’янський р-н, с. Ви-
шнівка, вул. Централь-
на, 103

Відсутній Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Магазин літ. «А-1» з прибудовою літ. «А1-1» 
загальною площею 115,1 кв. м

Харківська Золочівський р-н, селище 
Калинове (Жовтневе), 
майдан Конституції (пло-
ща Жовтнева), 3

ПАТ «Жовтневе», код за ЄДРПОУ 
00488912

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля (кооперативна лавка) за-
гальною площею 48,3 кв. м

Харківська Богодухівський р-н, с. 
Іванівка, вул. Приїзжа, 6

ПрАТ «Ульяновське», код за ЄДРПОУ 
00387097

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлові приміщення загальною площею 
319,0 кв. м (1 поверху №№ 2-1÷2-9 площею 
109,4 кв. м, 2 поверху №№ 2-10÷2-29 площею 
209,6 кв. м) та ґанок а1 в нежитловій будівлі 
літ. А-2

Харківська Зміївський р-н, с. Першо-
травневе, площа Цен-
тральна, 3-а

ПрАТ «Племінний завод «Червоний веле-
тень», код за ЄДРПОУ 00486770

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля (магазин) загальною пло-
щею 42,6 кв. м

Харківська Дворічанський р-н, с. 
Тавільжанка, вул. Пере-
моги, 27 а

ВАТ «Куп’янський цукровий комбінат», 
код за ЄДРПОУ 00373215

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля магазину літ. «А» загальною 
площею 84,27 кв. м

Харківська Сахновщинський р-н., 
с. Сугарівське (колишнє 
Жовтень), вул. Цен-
тральна, 7

ПрАТ «Сахновщинське імені М. О. Ключ-
ки», код за ЄДРПОУ 00851198

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля (магазин) загальною пло-
щею 51,1 кв. м

Харківська Чугуївський р-н, с. Роз-
дольне (колишнє Чапає-
во), вул. Роганська, 3

Відсутній Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля побутового комбінату літ. 
«А-2», (інв. 2-53), загальною площею 384,0 
кв. м.

Харківська Балаклійський р-н, смт 
Савинці, вул. Коопера-
тивна, 3

Відсутній Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Будівля магазину, загальною площею 33,1 
кв. м

Харківська Золочівська р-н, с. Ско-
рики, вул. Шевченка, 11а

Відсутній Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Будівля магазину, загальною площею 32,5 кв. м Харківська Золочівський р-н, с. За-
вадське, вул. Завадська 
(колишня назва – вул. В. 
Васильченка), 2

Відсутній Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля, магазин, загальною пло-
щею 83,2 кв. м

Харківська Богодухівський р-н, сщ. 
Мала Іванівка, вул. Мала 
- Іванівська, 18

Відсутній Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлові приміщення загальною площею 
290,95 кв. м 

Харківська Балаклійський р-н, смт 
Савинці, вул. Коопера-
тивна, 2

Відсутній Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Назва об’єкта
Область місце-

зна хо дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча  
або збе рі га ча,  

код за ЄДРПОУ
Назва органу при ва ти за ції

Нежиле приміщення літ. «А-1» загальною пло-
щею 26,5 кв. м

Харківська Барвінківський р-н, с. 
Червона Зоря, вул. Став-
кова, 1

Відсутній Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля літ. «Г-1» загальною пло-
щею 182,3 кв. м з обладнанням

Харківська м. Харків, просп. Ново-
Баварський, 118

Відсутній Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Гараж літ. «Е» загальною площею 57,8 кв. м Харківська Вовчанський р-н, м. Вов-
чанськ, вул. Гагаріна, 13

Головне управління статистики у Харків-
ській області, код за ЄДРПОУ 02362629

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля літ. "А-1" загальною пло-
щею 196,8 кв. м

Харківська Дергачівський р-н, м. 
Дергачі, пл. Перемоги, 19

Головне управління ДСНС України у 
Харківській області, код за ЄДРПОУ 
38631015

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля літ. "А-1" загальною пло-
щею 270,0 кв. м

Харківська Валківський р-н, смт 
Ков’яги, вул. Заводська, 2

Головне управління ДСНС України у 
Харківській області, код за ЄДРПОУ 
38631015

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежилова будівля, загальною площею 
198,7 кв. м

Харківська Чугуївський р-н, м. Зміїв, 
вул. Покровська, 21

Головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Харківській області, код за ЄДРПОУ 
38631015

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля, загальною площею 
52,4 кв. м

Харківська Ізюмський р-н, с. При-
донецьке, вул. Ставко-
ва, 1-Б

Державне підприємство «Ізюмське 
лісове господарство», код за ЄДРПОУ 
00993113

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля (споруда) літ. «Бп» загаль-
ною площею 158,3 кв. м 

Харківська Лозівський р-н, смт 
Краснопавлівка, вул. 
Зернова, 2

ТОВ «Краснопавлівський комбінат хлібо-
продуктів», код за ЄДРПОУ 31148767

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля загальною площею 
36,4 кв. м

Харківська Куп’янський р-н, смт 
Шевченкове, вул. Мі-
чуріна, 6

Відсутній Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлові приміщення підвалу  
№№ 10-002÷10-014 в літ. «1-Е-1-12» 
загальною площею 134,7 кв. м

Харківська м. Харків, пр-т Москов-
ський, 199

Акціонерне товариство «Українські 
енергетичні машини», код за ЄДРПОУ 
05762269

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлові приміщення підвалу  
№№ 8-002÷8-027 в літ. «1-Е-1-12» загальною 
площею 242,6 кв. м

Харківська м. Харків, пр-т Москов-
ський, 199

Акціонерне товариство «Українські 
енергетичні машини», код за ЄДРПОУ 
05762269

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлові приміщення підвалу  
№№ 9-002÷9-009 в літ. «13-1-3» загальною 
площею 104,5 кв. м

Харківська м. Харків, пр-т Москов-
ський, 199

Акціонерне товариство «Українські 
енергетичні машини», код за ЄДРПОУ 
05762269

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлові приміщення підвалу №№ 27-
002÷27-022 в літ. «1И-7» загальною площею 
152,0 кв. м

Харківська м. Харків, пр-т Москов-
ський, 199

Акціонерне товариство «Українські 
енергетичні машини», код за ЄДРПОУ 
05762269

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Комплекс нежитлових будівель у складі: літ. 
«В-3» загальною площею 1921,2 кв. м; літ. 
«Б-2-3» загальною площею 3399,3 кв. м; літ. 
«Г-1» загальною площею 717,0 кв. м; літ. «Ж-1» 
загальною площею 160,6 кв. м; літ. «К-1» загаль-
ною площею 519,8 кв. м; літ. «Л-1» загальною 
площею 36,4 кв. м; літ. «Д-1» загальною площею 
57,9 кв. м

 Харківська  м. Харків, вул. Саратов-
ська, 36

 Національний науковий центр «Інститут 
метрології», код за ЄДРПОУ 02568325

 Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля літ. "А-1" загальною пло-
щею 102,7 кв. м

Харківська Красноградський р-н, с. 
Калинівка, вул. Першо-
травнева, 2

Відсутній Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Комплекс нежитлових будівель загальною площею 
1479 кв. м у складі: будівля контори (літ. А-1) пло-
щею 139,5 кв. м; будівля складу (літ. Б) площею 
362,5 кв. м; будівля котельні (літ. В) площею 34,2 
кв. м; будівля складу (літ. Г) площею 507,9 кв. м; 
будівля гаража (літ. Д) площею 434,9 кв. м

Харківська Красноградський р-н, м. 
Красноград, вул. Україн-
ська, 41 

Головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Харківській області, код за ЄДРПОУ 
38631015

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля, загальною площею 357,2 
кв. м

Харківська м. Куп’янськ, вул. Хар-
ківська, 2 

Куп’янський міськрайцентр зайнятості 
(Куп’янський МРЦЗ), код за ЄДРПОУ 
21247874

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Гаражно-складський комплекс у складі: нежит-
лова будівля літ. «А-1» загальною площею 83,8 
кв. м, нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною 
площею 554,2 кв. м

Харківська Харківський р-н, м. Хар-
ків, вул. Цементна, 9

Акціонерне товариство «Укртрансгаз», 
код за ЄДРПОУ 30019801

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною пло-
щею 71,1 кв. м

Харківська Красноградський р-н, 
с. Піщанка, вул. Садо-
ва, 153А

Дніпровський регіональний структурний 
підрозділ Державного підприємства об-
слуговування повітряного руху України, 
код за ЄДРПОУ 25533424

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Гараж літ. «К-1», загальною площею 19,2 кв. м Харківська м. Харків, вул. Сум-
ська, 76

Департамент містобудування та архі-
тектури Харківської обласної державної 
адміністрації код за ЄДРПОУ 02498530

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Гараж в літ. «Б-1» загальною площею 19,2 кв. м Харківська м. Первомайський, вул. 
Соборна, 17-В

Північно-східний офіс Держаудитслужби, 
код за ЄДРПОУ 40478572

Регіональне відділення Фон-
ду по Харківській області

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со-
ут риму ва ча  

або збе рі га ча, 
код за  

ЄДРПОУ

Назва  
органу  

при ва ти-
за ції

Нежитлові приміщення у головному адміністративно-виробничому будинку, інв. № 4097, реєстровий № 
40336737.1.ЛПАРТЕ009, літ. за тех. паспортом "Ж-5", загальною площею 5006,50 кв. м., а саме нежитлові 
приміщення №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, І, ІІ,

Харківська м. Харків, 
вул. Отака-
ра Яроша, 
будинок 18

Державне 
підприємство 
«Державний 
науково-
дослідний 
інститут орга-
нізації і механі-
зації шахтного 
будівництва», 
код за 
ЄДРПОУ 
40336737

Регіональне 
відділення 
Фонду по 
Харківській 
області загальною площею 1021,20 кв. м., (у тому числі основною площею 635,50 кв. м., допоміжною площею 385,7 кв. 

м.) розташовані на цокольному поверсі ; приміщення № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, загальною площею 842,10 
кв. м. (у тому числі основною площею 423,90 кв. м., допоміжною площею 418,20 кв. м.) розташовані на першому 
поверсі; приміщення №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, VІІІ, ІХ, загальною площею 528,9 кв. м. (у 
тому числі основною площею 402,30 кв. м., допоміжною площею 126,60 кв. м.) розташовані на другому поверсі;

приміщення №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, ХІ, ХІІ, загальною площею 819,50 кв. м. (у тому числі основною площею 514,20 кв. м., допоміжною 
площею 305,30 кв. м.) розташовані на третьому поверсі; приміщення №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ХІІІ, ХІV, загальною площею 1006,10 кв. м. 
(у тому числі основною площею 732,00 кв. м., допоміжною площею 274,10 кв. м.) розташовані на четвертому 
поверсі; приміщення №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ХV, ХVІ, загальною площею 788,70 кв. м. (у тому числі основною площею 498,30 
кв. м., допоміжною площею 290,40 кв. м.) розташовані на п’ятому поверсі

Назва об’єкта
Область місце-

зна хо дження 
об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча  
або збе рі га ча,  

код за ЄДРПОУ

Назва органу при ва-
ти за ції

Група будівель у складі: нежитлова будівля гос-
подарського будинку загальною площею  50,21 
кв. м  та нежитлове приміщення допоміжного 
вузла зв’язку  загальною площею  84,48 кв. м

Харківська Красноградський р-н,         
смт Сахновщина,  
вул. Аеродромна, 10

Дніпровський регіональний структурний 
підрозділ Державного підприємства об-
слуговування повітряного руху України, 
код за ЄДРПОУ 25533424

Регіональне відділення Фонду  
по Харківській області

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со-
ут риму ва ча  

або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва  
органу  

при ва ти-
за ції

Окреме майно державної установи «Олексіївська виправна колонія (№ 25)» у складі: Державна устано-
ва «Олексіїв-
ська виправна 
колонія (№ 25)», 
код за ЄДРПОУ 
08564541

Регіональне 
відділення 
Фонду по 
Харківській 
області

(101310001) Адміністративна будівля, літера «А-3», (заг. площа 1046,9 кв. м); (101310003) Учбово – ви-
робничий комплекс, літера «Е-2», (заг. площа 1410,9 кв. м); (101310005) Учбово – виробничий комплекс 
№ 1, літера «Д-2», (заг. площа 1860,3 кв. м); (101310004) Будівля школи, літера «У-2», (заг. площа 1287,5 
кв. м); (101310004а) Будівля медсанчастини, літера «Т-2», (заг. площа 651,5 кв. м); (101310006) Будів-
ля свинарника, літера «Л1-1», (заг. площа 371,8 кв. м); (101320001) Житловий корпус 4-х поверховий, 
літера «Р-4», (заг. площа 3876,1 кв. м); (101310007) Банно – пральний комплекс, літера «Ж-2», (заг. 
площа 804,7 кв. м); (101310008) Будівля КПП – 2, літера «Ф-2», (заг. площа 128,4 кв. м); (101310010) 
Речовий склад, літера «Б-2», (заг. площа 1062,1 кв. м); (101310011) Будівля КПП – 1, літера «Ю-4», (заг. 
площа 2232,2 кв. м); (101310012) Будівля свинарника № 2, літера «К1-1», (заг. площа 1516,4 кв. м); 

Харківська Харків-
ський р-н, 
с. Подвірки, 
вул. Мака-
ренка, 1 

(101320002) Прибудова до житлового корпусу, літера «С-4», (заг. площа 2186,9 кв. м); (101310009) Будівля 
КПП – 4, літера «Е1-1», (заг. площа 47,5 кв. м); (101330016) Водонасосна башта, літера «Б1-1», (заг. площа 
8,5 кв. м); (101310015) Питомник для собак, літера «Д1-1», (заг. площа 22,4 кв. м); (101310022) Теплиця, 
літера «З-1», (заг. площа 165,3 кв. м); (101310022а) Будівля кузні, літера «И-1», (заг. площа 71,3 кв. м)
(101330019) Будівля підстанції ТН-320, літера «Ш-1», (заг. площа 106,4 кв. м) Харків-

ський р-н, 
с. Подвірки, 
вул. Мака-
ренка, 1Г 
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Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со-
ут риму ва ча  

або збе рі га ча,  
код за ЄДРПОУ

Назва  
органу  

при ва ти-
за ції

(101330014) Будівля підстанції ТРВ3-630, літера «З1-1», (заг. площа 14,9 кв. м) Харків-
ський р-н, 
с. Подвірки, 
вул. Мака-
ренка, 1Е 

(101330008) Будівля трансформаторної підстанції ТП – 1, літера «Ж1-1», (заг. площа 62,8 кв. м)  Харківський 
р-н, с. По-
двірки, вул. 
Макарен-
ка, 1Д

(101310014) Будівля гаражу, літера «Г-1», (заг. площа 467,4 кв. м); (101310023) Склад матеріалів гаража, 
літера «Ч-1», (заг. площа 47,7 кв. м); (101310024) Склад готової продукції, літера «М-1», (заг. площа 618,2 
кв. м); (101310025) Будівля складу готової продукції, літера «Н-1», (заг. площа 485,3 кв. м); (101310026) 
Побутові приміщення ливарного цеху, літера «О-4», (заг. площа 2535,7 кв. м); (101310027) Будівля ли-
варного цеху, літера «Л-1», (заг. площа 3133,8 кв. м); (101310028) Механічний цех № 1, літера «П-3», 
(заг. площа 3893,8 кв. м); (101310029) Механічний цех № 2, літера «К-2», (заг. площа 2967,5 кв. м);
(101310030) Будівля компресорної, літера «И1-2», (заг. площа 271,3 кв. м); (101310031) Будівля пожежної 
частини, літера «Щ-2», (заг. площа 260,6 кв. м); (101310032) Будівля автозаправної, літера «Х-1», (заг. 
площа 13,3 кв. м); (101310033) Склад ГСМ, літера «Ц-1», (заг. площа 63,5 кв. м); (101410002) Тепло-
траса, (заг. площа 80,0 м); (101610002) Газова магістраль, (заг. площа 400,0 м); (101610003) Теплома-
гістраль, (заг. площа 60,0 кв. м); (101610004) Телефонний зв’язок, (заг. площа 5200,0 м); (101610005) 
Тепломережа, (заг. площа 1300,0 м); (101640011) Блок пост для службових собак, (заг. площа 1,3 кв. м); 
(101640105) Блок пост для службових собак, (заг. площа 1,3 кв. м); (101640106) Блок пост для службових 
собак, (заг. площа 1,3 кв. м); (101810016) Вольєр для собак, (заг. площа 7,6 кв. м); (101810017) Вольєр 
для собак, (заг. площа 7,6 кв. м); (101810018) Вольєр для собак, (заг. площа 7,6 кв. м); (101810019) 
Вольєр для собак, (заг. площа 7,6 кв. м); (101810024) Гараж на два автомобіля, (заг. площа 22,0 кв. м);
(101830001) Асфальтна доріжка, (заг. площа 7900,0 кв. м); (101830002) Паркан промзони, (заг. площа 
64,0 пог м); (101830003) Огорожа зони, (заг. площа 680,0 пог. м); (101830006) Залізобетонний паркан 
(між житловою і промисловою зонами), (заг. площа 69 м); (101830009) Низьковольтна кабельна лінія 
0,4 кВт, (заг. площа 10000,0 м); (101830010) Високовольтна кабельна лінія 6 кВт, (заг. площа 4100,0 
м); (101830011) Лінія електричної передачі (передача електричної енергії споживачу), (заг. площа 350,0 
м); (101830013) КПП житлової зони, (заг. площа 9,0 кв. м); (101830015) Каналізація, (заг. площа 1855 
м); (101830017) Артезіанська свердловина, (заг. площа 32,0 м); (101830018) Артезіанська свердловина, 
(заг. площа 32,0 м); (101830022) Лінії електропередач (заг. площа 12000 пог. м)

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча  
або збе рі га ча,  

код за ЄДРПОУ
Назва органу при ва ти за ції

Будівля ветеринарної амбулаторії площею 
98,8 кв.м

Херсонська Іванівський р-н, с. 
Новосеменівка, вул. 
Таврійська (Лені-
на), 22

Іванівська районна державна лікарня ветери-
нарної медицина, код за ЄДРПОУ 00711020

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Адміністративна будівля літ. «А» загальною пло-
щею 103 кв. м, гараж літ. «Б» загальною площею 
32 кв. м, туалет літ. «В», огорожа № 1, 2

Херсонська Бериславський р-н, 
м. Берислав, вул. 
Конотопської пере-
моги (Червоноармій-
ська), 68а

Головне управління Держпродспоживслуж-
би в Херсонській області, код за ЄДРПОУ 
40408678

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Адмінбудівля з терасою загальною площею 
303,6 кв. м

Херсонська Іванівський р-н, смт. 
Іванівка, вул. Моло-
діжна, 1

Головне управління Держпродспоживслуж-
би в Херсонській області, код за ЄДРПОУ 
40408678

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Комплекс споруд підсобного господарства 
«Вербка» (теплиці)

Херсонська Голопристанський 
р-н, с. Виноградне, 
вул. Шабська, 52

ПАТ «Херсонводбуд», код за ЄДРПОУ 
01036483

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Колишня будівля пожежного депо Херсонська м. Берислав, вул. 1 
Травня, 300

ПАТ «Бериславський елеватор», код за ЄД-
РПОУ 00956595

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Колишній пожежний автомобіль Херсонська м. Берислав, вул. 1 
Травня, 300

ПАТ «Бериславський елеватор», код за ЄД-
РПОУ 00956595

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Частина нежитлових приміщень адміністративної 
будівлі площею 341,7 кв. м

Херсонська смт Високопілля, вул. 
Банкова, 19

Пенсійний фонд України, код за ЄДРПОУ 
00035323

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі 

Автомобіль ГАЗ-5312 № 87-69 ХОН Херсонська м. Нова Каховка, вул. 
Паризької Комуни, 17

Відсутній Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Автомобіль ГАЗ-5301 № 91-03 ХОС Херсонська м. Нова Каховка, вул. 
Паризької Комуни, 17

Відсутній Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Частина будівлі ремонтно-механічної майстерні 
літ. «А» площею 171,9 кв. м, огорожа з плитами 
НПК № 1, 2 площею 419,9 кв. м

Херсонська м. Херсон, вул. Ви-
шнева, 60

Басейнове управління водних ресурсів ниж-
нього Дніпра, код за ЄДРПОУ 01039040

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Частина комплексу будівель цеху «Електро-
ремонт» у складі: «А» - будівля ремонтно-
механічної майстерні загальною плошею 1834 
кв. м (інв. № 101310134), «Г» - будівля охорони 
та бухгалтерії загальною площею 20,5 кв. м 
(інв. № 101310135), «Е» - будівля для збері-
гання ємностей загальною площею 3,8 кв. м 
(інв. 101310136), «З» - трансформаторна під-
станція загальною площею 37,3 кв. м (інв. № 
101310138), «І» - вбиральня (інв. № 101310137), 
№ 1, 3, 4 - огорожа (інв. № 101330038)

Херсонська Каховський р-н, с. 
Тавричанка, вул. Ме-
літопольська, 8

Каховське міжрайонне управління водного 
господарства Басейнового управління 
водних ресурсів нижнього Дніпра, код за 
ЄДРПОУ 04394579

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Склад малоцінного інвентаря, літ. І загальною 
площею 408,4 кв. м

Херсонська Голопристанський 
р-н, с. Рибальче, вул. 
Степова, 15В

Басейнове управління водних ресурсів ниж-
нього Дніпра, код за ЄДРПОУ 01039040

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Склад для обладнання, літ. Д, загальною площею 
62,5 кв. м.

Херсонська Голопристанський 
р-н, с. Рибальче, вул. 
Степова, 15В

Басейнове управління водних ресурсів ниж-
нього Дніпра, код за ЄДРПОУ 01039040

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Аеродинамічна лабораторія, літ. Ж, загальною 
площею 582,2 кв. м.

Херсонська Голопристанський 
р-н, с. Рибальче, вул. 
Степова, 15В

Басейнове управління водних ресурсів ниж-
нього Дніпра, код за ЄДРПОУ 01039040

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Склад малоцінного інвентаря, літ. З, загальною 
площею 360,8 кв. м

Херсонська Голопристанський 
р-н, с. Рибальче, вул. 
Степова, 15В

Басейнове управління водних ресурсів ниж-
нього Дніпра, код за ЄДРПОУ 01039040

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Адміністративна нежитлова будівля загальною 
площею 455,5 кв. м

Херсонська Чаплинський р-н, смт 
Чаплинка, вул. Гру-
шевського, 12-б

Управління Державної міграційної служби 
України в Херсонській області, код за ЄД-
РПОУ 37839478

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Підвальне приміщення адмінбудівлі площею 
338,1 кв. м

Херсонська Скадовський р-н, 
м. Скадовськ, вул. 
Олександрівська (Во-
лодарського), 32

Головне управління Пенсійного фонду Укра-
їни в Херсонській області, код за ЄДРПОУ 
21295057

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Будинок барачного типу Херсонська м. Херсон, вул. Геть-
мана Дорошенка, 35

Причорноморське державне регіональне 
геологічне підприємство, код за ЄДРПОУ 
01432144

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Комплекс будівель та споруд колишньої 40 ППЧ Херсонська м. Нова Каховка, 
с-ще Райське, вул. 
Основська, 2а

13 Державна пожежно-рятувальна частина 
Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Херсон-
ській області, код за ЄДРПОУ 38340663

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Комплекс будівель та споруд колишньої 31 ППЧ 
у складі: А1 – прибудова; А2 - гараж; А3 – при-
будова; А4 – гараж; Б – вежа; Д – сарай; Г – 
туалет; Е – гараж; № 1-4 огорожа

Херсонська м. Каховка, вул. Пів-
денна, 3

13 Державна пожежно-рятувальна частина 
Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Херсон-
ській області, код за ЄДРПОУ 38340663

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Окреме майно виробничої бази у складі: будівля 
гаражу на 8 автомобілів площею 666,4 кв. м; від-
криті бетонні стоянки площею 14320 кв. м; ого-
рожа бази площею 2292 кв. м; будівля дерево-
обробної майстерні площею 457,8 кв. м; будівля 
лісопильного цеху площею 316,9 кв. м

Херсонська Скадовський р-н, смт 
Мирне

Басейнове управління водних ресурсів ниж-
нього Дніпра, код за ЄДРПОУ 01039040

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Складські приміщення на станції Копані Херсонська Херсонський р-н, 
станція Копані 

Аварійно-рятувальний загін спеціального 
призначення головного управління Держав-
ної служби України з надзвичайних ситуацій 
у Херсонській області, код за ЄДРПОУ 
08588990

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Для нотаток
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Продовження додатка 4Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта

Адре са(и) 
об’єк та

Назва ба лан со ут риму ва ча  
або збе рі га ча,  

код за ЄДРПОУ
Назва органу при ва ти за ції

Складські приміщення на станції Благодатне Херсонська Херсонський р-н, с. 
Благодатне

Аварійно-рятувальний загін спеціального 
призначення головного управління Держав-
ної служби України з надзвичайних ситуацій 
у Херсонській області, код за ЄДРПОУ 
08588990

Регіональне відділення Фон-
ду в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Додаток 4  
до наказу Фонду дер жав ного майна  

України від 04.01.2022 № 1 

ПЕРЕЛІК  
об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів

Назва об’єкта,  
код за ЄДРПОУ

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта
Адреса об’єкта

Назва ба лан со ут римувача  
або зберігача,  

код за ЄДРПОУ 
Назва органу приватизації

Готель на 274 місця Київська м. Славутич, Привокзальна 
площа

ДСП «Чорнобильська АЕС», код за 
ЄДРПОУ 14310862

Апарат Фонду

Дитячий садок Вінницька Вінницький р-н, с. Нові Обихо-
ди, вул. Мельника, 39 а

Управління будівництва Вінницької 
обласної державної адміністрації, 
код за ЄДРПОУ 43723542

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій 
та Хмельницькій областях

 склад Вінницька Літинський р-н, с. Петрик, вул. 
Центральна, 64а

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Вінницькій 
та Хмельницькій областях

Школа на 489 уч. місць Вінницька Вінницький р-н, с. Стрільчинці, 
вул. Квітнева, 36 Б

Управління будівництва Вінницької 
обласної державної адміністрації, 

код за ЄДРПОУ 43723542

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій 
та Хмельницькій областях

Незавершене будівництво 22-х 
квартирний житловий будинок

Вінницька Тульчинський р-н., смт Піщанка 
вул. Центральна, 61

Управління будівництва Вінницької 
обласної державної адміністрації, 

код за ЄДРПОУ 43723542

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій 
та Хмельницькій областях

Незавершене будівництво 8-ми 
квартирний житловий будинок

Вінницька Могилів-Подільський р-н, смт 
Чернівці, вул. Кірова, 9

Управління будівництва Вінницької 
обласної державної адміністрації, 
код за ЄДРПОУ 43723542

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій 
та Хмельницькій областях

Незавершене будівництво школа 
на 540 уч. місць

Вінницька Гайсинський р-н, с. Дашів, вул. 
Центральна, 12

Управління будівництва Вінницької 
обласної державної адміністрації, 
код за ЄДРПОУ 43723542

Регіональне відділення Фонду по Вінницькій 
та Хмельницькій областях

Об’єкт незавершеного 
будівництва «Реконструкція 
мазуто-масляного господарства 
ТЕЦ»

Дні про пет-
ров сь ка

м. Кам’янське, вул. С. Х. 
Горобця, 1Г

АТ «Дніпроазот», код за ЄДРПОУ 
05761620

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Водна станція Дні про пет-
ров сь ка

 м. Кам’янське, вул. Морозова, 
100

ДНВП «Цирконій», код за ЄДРПОУ 
25012091

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Будівництво (з реконструкцією 
чавунно-ливарного цеху) 

Дні про пет-
ров сь ка

м. Кам’янське, вул. Українська, 
85

ВАТ «Дніпродзержинський 
механічний завод», код за ЄДРПОУ 
1412360

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

База механізації АТЦ Дні про пет-
ров сь ка

м. Кам’янське, вул. Горобця, 4в ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код за ЄД-
РПОУ 5761620

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

База будівельно-монтажного 
управління, літ. А-1, А-3

Дні про пет-
ров сь ка

м. Кам’янське, вул. С. Х. Го-
робця, 24 А

АТ «ДНІПРОАЗОТ», код за ЄДРПОУ 
05761620

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

Житловий будинок № 4 Дні про пет-
ров сь ка

м. Покров, вул. Центральна 
(колишня Калініна), 4

АТ «Покровський гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 190928

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

Котедж № 2 Дні про пет-
ров сь ка

Новомосковський р-н, смт 
Губиниха-1, вул. Байкальська

ПАТ «Губиниський цукровий за-
вод», код за ЄДРПОУ 373155

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

Котедж № 3 Дні про пет-
ров сь ка

Ново-московський р-н, смт 
Губиниха-1, вул. Байкальська

ПАТ «Губиниський цукровий за-
вод», код за ЄДРПОУ 373155

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

Адміністративна будівля з відді-
ленням зв’язку

Дні про пет-
ров сь ка

Нікопольський район, с. Ка-
теринівка

АТ «Покровський гірничо-
збагачувальний комбінат», код за 
ЄДРПОУ 190928

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

Житловий будинок на 44 квартири Дні про пет-
ров сь ка

м. Кам’янське, просп. Дружби 
народів, 39

ПрАТ «ЮЖКОКС», код за ЄДРПОУ 
5393079

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

5-поверховий житловий будинок 
на 79 квартир

Дні про пет-
ров сь ка

м. Верхньодніпровськ, вул. С. 
Яцковського

ПрАТ «Верхньодніпровський завод 
потужного радіобудування» (збері-
гач), код за ЄДРПОУ 14313961

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

Незавершене будівництво «Кор-
пус № 11», літ. У, та «Корпус № 
12», літ. Ф

Дні про пет-
ров сь ка

м. Верхньодніпровськ, вул. 
Титова, 37

ТОВ «Верхньодніпровський завод 
потужного радіобудування», код за 
ЄДРПОУ 14313961

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

Незавершене будівництво житло-
вого будинку літ. А

Дні про пет-
ров сь ка

Новомосковський р-н, смт Маг-
далинівка, вул. Придорожня, 33

Дні про пет ров сь ка філія АТ «Укрте-
леком», код за ЄДРПОУ 25543196

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

Житловий будинок літ. А, інв. 
№ р/2

Запорізька Запорізький р-н, с. Ручаївка, 
вул. Степова, 32

ПрАТ «СОНЯЧНЕ 2007», код за 
ЄДРПОУ 25677850

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

Корпус № 9 літ. А11, підвал під літ. 
А11, вхід в підвал

Запорізька м. Бердянськ, вул. Туристична 
(вул. Єгорова), 1

ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ», код за 
ЄДРПОУ 14311459

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

Корпус № 2 літ. А10-8 Запорізька м. Бердянськ, вул. Туристична 
(вул. Єгорова), 1

ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ», код за 
ЄДРПОУ 14311459

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

База індустрії Кіровоград-
ська

м. Мала Виска, провулок І Про-
фесійний (І. Ватутіна), 23-Б

Маловисківський спиртзавод, код 
за ЄДРПОУ 00374982 

Регіональне відділення Фонду по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях

Лікувальний корпус профілакторію Донецька Мар’їнський р-н, с. Зоряне, вул. 
Промислова зона, 10г

ДП «Селидіввугілля», код за ЄД-
РПОУ 33426253

Регіональне відділення Фонду по Донецькій та 
Луганській областях

Котельня з 6-ма котлами Донецька Бахмутський р-н, сел. Спірне ПАТ «Лисичанськнафто-продукт», 
код за ЄДРПОУ 03484062

Регіональне відділення Фонду по Донецькій та 
Луганській областях

Пташник на 15 тис. бройлерів Донецька Маріупольський р-н, с. Глибоке, 
вул. Глибока, 20-А

ДП «Маріупольський морський 
торговельний порт», код за ЄДРПОУ 
01125755

Регіональне відділення Фонду по Донецькій та 
Луганській областях

Медсанчастина-поліклініка Донецька м. Маріуполь, вул. Радіна 
М. В., 2

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Донецькій та 
Луганській областях

Прибудований магазин до 75-
квартирного житлового будинку 
№ 2

Донецька Волноваський р-н, смт Донське, 
вул. Кошового, 3-Б

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Донецькій та 
Луганській областях

5-ти поверховий 70-ти квартир-
ний житловий будинок

Донецька м. Торецьк, смт Північне, вул. 
Напольна, 1

ДП «Торецьквугілля», код за 
ЄДРПОУ 33839013

Регіональне відділення Фонду по Донецькій та 
Луганській областях

Садибний житловий будинок Луганська Старобільський р-н, с. Тараба-
ни, вул. Новобудівельна, 10

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Донецькій 
та Луганській областях

Садибний житловий будинок Луганська Старобільський р-н, с. Тараба-
ни, вул. Новобудівельна, 11

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Донецькій 
та Луганській областях

Садибний житловий будинок Луганська Старобільський р-н, с. Тараба-
ни, вул. Новобудівельна, 12

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Донецькій 
та Луганській областях

Лазня Чернівецька Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. 
Мічуріна, 14

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

Школа Чернівецька Новоселицький р-н, с. Слобода, 
вул. О. Кобилянської, 6 

 Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях

48-квартирний житловий будинок Київська Бориспільський р-н, с. Гора, 
вул. В’ячеслава Чорновола, 4

ПАТ «Племінний завод «Бортничі», 
код за ЄДРПОУ 00849634

Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

108-квартирний житловий буди-
нок (літ. «А»)

Київська м. Буча, вул. Яблунська (Кі-
рова), б/н 

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

1/2 котеджу Травневого відділку Київська Згурівський р-н, с. Майське, 
вул. П’ятихатська, 38

ВАТ «Згурівський бурякорадгосп», 
код за ЄДРПОУ 00385833

Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

4-квартирний житловий будинок 
(поз. 4) 

Київська Баришівський р-н, с. Недра, 
вул. Березанська, 3г

СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 
00846381

Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

4-квартирний житловий будинок 
(поз. 5) 

Київська Баришівський р-н, с. Недра, 
вул. Березанська, 3д

СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 
00846381

Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

4-квартирний житловий будинок 
(поз. 6) 

Київська Баришівський р-н, с. Недра, 
вул. Березанська, 3е

СВК «Полісся», код за ЄДРПОУ 
00846381

Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

60 - квартирний житловий буди-
нок літ. «А», нежитлова будівля 
літ. «Б»

Київська Фастівський р-н, смт Борова, 
вул. Миру, 55а

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

Реконструкція бази ЧАЕС «Комп-
лект»

Київська м. Славутич, будбаза Державне спеціалізоване підпри-
ємство «Чорнобильська АЕС», код 
за ЄДРПОУ 14310862 

Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

Назва об’єкта,  
код за ЄДРПОУ

Область 
місце зна-
хо дження 

об’єкта
Адреса об’єкта

Назва ба лан со ут римувача  
або зберігача,  

код за ЄДРПОУ 
Назва органу приватизації

Школа Київська Вишгородський р-н, с. Люби-
мівка, вул. Київська, 40-Б

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

школа Київська Вишгородський р-н, с. Сухолуч-
чя, вул. Миру, 46

Департамент регіонального розви-
тку Київської обласної державної 
адміністрації, код за ЄДРПОУ 
21467647

Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

Об’єкт незавершеного будівни-
цтва житлового будинку

Київська м. Сквира, вул. Грушевсько-
го, 10

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

Прибудова до 108-квартирного 
житлового будинку для роботи 
з дітьми

Чернігівська Прилуцький р-н, смт Ладан, 
вул. Заводська, 30-г

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

2-а черга теплиці Чернігівська м. Ніжин, вул. Носівський 
шлях, 25

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

База відпочинку на 20 місць Львівська Дрогобицький р-н, смт Східни-
ця, вул. Зарічна, 1

Служба автомобільних доріг у 
Львівській області, код за ЄДРПОУ 
25253009

Регіональне відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях

Головний виробничий корпус Львівська Самбірський р-н, с. Рудня, вул. 
Торгова, 3

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях

Житловий будинок Воловецької 
райради

Закарпатська смт Воловець, вул. Пушкіна, 9 Відсутній Регіональне відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях

Шахта № 10 «Нововолинська» Волинська Іваничівський р-н, с. Поромів ДП «Дирекція по будівни-
цтву об’єктів», код за ЄДРПОУ 
00179737

Регіональне відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях

Незавершене будівництво, 
котельня

Волинська Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. 
Ліскова, 1а

Державна установа «Волинська 
обласна фітосанітарна лаборато-
рія», код за ЄДРПОУ 38400580

Регіональне відділення Фонду по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях

Лабораторно-експериментальний 
корпус

м. Київ м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8 Відсутній Регіональне відділення Фонду по м. Києву

Лікарня на 400 ліжок м. Київ м. Київ, смт Бортничі, вул. 
Світла

Відсутній Регіональне відділення Фонду по м. Києву

Кафе на 50 місць м. Київ м. Київ, вул. Інженера Боро-
діна, 5-Б

Відсутній Регіональне відділення Фонду по м. Києву

Розширення майданчику № 3 
ОМВО «Оріон» по випуску 1 млн 
компресорів до побутових холо-
дильників

Одеська м. Одеса, вул. Житомирська, 6 ПАТ «МВО «Оріон», код за ЄДРПОУ 
14309913

Регіональне відділення Фонду по Одеській 
та Миколаївській областях

Котельня СК «Юність» Одеська м. Чорноморськ, пр-т Миру, 20 Чорноморська філія ДП «Адміні-
страція морських портів України», 
код за ЄДРПОУ 38728418

Регіональне відділення Фонду по Одеській 
та Миколаївській областях

Газопровід високого тиску для 
газифікації населених пунктів зони 
НЕС Первомайського району

Миколаївська Первомайський р-н Управління капітального будівни-
цтва Миколаївської облдержадмі-
ністрації, код за ЄДРПОУ 04013962

Регіональне відділення Фонду по Одеській 
та Миколаївській областях

Будинок оператора ГРС літ. 
«А1,а», сарай літ. «Б», вбиральня 
літ. «В»

Полтавська Пирятинський р-н, с. Каплинці, 
вул. Гагаріна, 19А

ПрАТ «Каплинцівське», код за 
ЄДРПОУ 05529308

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Котельня Сумська Лебединський район, с. Михай-
лівка, вул. Набережна, 11

ТДВ «Племзавод «Михайлівка», 
код за ЄДРПОУ 00486741

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Одноквартирний житловий бу-
динок № 4

Сумська Роменський р-н, с. Горове, вул. 
Польова, 9А

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Очисні споруди Височанського за-
воду продтоварів 

Сумська Охтирський р-н, с. Веселий Гай, 
вул. Вишнева, 1/4 

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

50-ти квартирний житловий буди-
нок (ІІ черга) 

Сумська м. Кролевець, вул. Воїнів-
Інтернаціоналістів, 24А

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Житловий будинок Сумська Роменський р-н, Малобубнів-
ська сільська рада, с. Бацмани, 
вул. Миру, 27 А 

ПрАТ «Нове життя», код за 
ЄДРПОУ 13998980

Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Житловий будинок № 1 Сумська Недригайлівський р-н, с. Берез-
няки, вул. Новоселівка, 3

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Житловий будинок № 2 Сумська Недригайлівський р-н, с. Берез-
няки, вул. Новоселівка, 5

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Житловий будинок № 3 Сумська Недригайлівський р-н, с. Берез-
няки, вул. Новоселівка, 11

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Полтавській та Сумській областях

Об’єкти незавершеного будівни-
цтва, що не увійшли до статутного 
капіталу ПрАТ «Рівнеазот», а саме: 
незавершене будівництво артезі-
анських свердловин, незавершене 
будівництво залізобетонної ого-
рожі, незавершене будівництво 
внутрішньомайданчикових за-
лізничних доріг, незавершене 
будівництво цеху наповнення і 
зберігання балонів корпус 372

Рівненська м. Рівне – 17 ПрАТ «Рівнеазот», код за ЄДРПОУ 
05607824

Регіональне відділення Фонду по 
Рівненській та Житомирській областях

Школа на 264 учбові місця Житомирська Коростенський р-н, с. Сущани, 
вул. Шепетька, 18-А

Департамент регіонального роз-
витку Житомирської обласної 
державної адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 39932654

Регіональне відділення Фонду по 
Рівненській та Житомирській областях

Амбулаторія Житомирська Коростенський р-н, с. Жуброви-
чі, вул. Шевченка, 14-В

Департамент регіонального роз-
витку Житомирської обласної 
державної адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 39932654

Регіональне відділення Фонду по 
Рівненській та Житомирській областях

Дитячий садок-ясла на 95 місць Житомирська Брусилівський р-н, с. Морозів-
ка, вул. Миру, 3-А

Департамент регіонального роз-
витку Житомирської обласної 
державної адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 39932654

Регіональне відділення Фонду по 
Рівненській та Житомирській областях

Клуб Житомирська Житомирський р-н, с. Облітки, 
вул. Центральна, 6а

Департамент регіонального роз-
витку Житомирської обласної 
державної адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 39932654

Регіональне відділення Фонду по 
Рівненській та Житомирській областях

Нежитлове приміщення, гаражі з 
господарськими приміщеннями

Житомирська Житомирський р-н, смт По-
пільня, вул. Хмельницького 
Богдана, 36

Житомирська районна державна 
адміністрації, код за ЄДРПОУ 
04053476

Регіональне відділення Фонду по 
Рівненській та Житомирській областях

Клуб Житомирська Житомирський р-н, с. Потіївка, 
вул. Центральна, 31а

Департамент регіонального роз-
витку Житомирської обласної 
державної адміністрації, код за 
ЄДРПОУ 39932654

Регіональне відділення Фонду по 
Рівненській та Житомирській областях

Житловий будинок літ. «А-1» Харківська м. Ізюм, вул. Некрасова, 80 Відсутній Регіональне відділення Фонду по Харківській 
області

Об’єкт незавершеного будівни-
цтва - житловий будинок

Херсонська смт Нижні Сірогози, вул. Садова 
(Леніна), б/н

ПрАТ «Нижньосірогозьке АТП – 
16542», код за ЄДРПОУ 03119084

Регіональне відділення Фонду в Херсон-
ській області, Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Пожежне депо Херсонська м. Херсон, Карантинний острів, ПАТ «Херсонський суднобудівний 
завод», код за ЄДРПОУ 14308500

Регіональне відділення Фонду по Херсон-
ській області, Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Об’єкт незавершеного будівни-
цтва «25-квартирний житловий 
будинок»

Херсонська  м. Каховка, вул. Айвазов-
ського, 1а

ТОВ «Херсонавтотранс», код за 
ЄДРПОУ 03119055

Регіональне відділення Фонду в Херсон-
ській області, Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополі

Додаток 5  
до наказу Фонду дер жав ного майна  

України від 04.01.2022 № 1 

ПЕРЕЛІК  
об’єктів соціально-культурного призначення

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ
Область 

місце зна-
хо дження 

об’єкта
Адреса об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача  

або зберігача, код за 
ЄДРПОУ 

Назва органу приватизації

Лазня літ. А з прибудовою літ. а1, загальною площею 
93,1 кв. м, яка не увійшла до статутного капіталу 
ВАТ «Племзавод «Україна», код за ЄДРПОУ 00846197 
(ліквідований)

Вінницька Літинський р-н, с. 
Сосни, вул. Централь-
на, 3б

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Він-
ницькій та Хмельницькій областях

Лазня загальною площею 41,2 кв. м, яка не увійшла 
до статутного капіталу СВАТ «Рубін», код за ЄДРПОУ 
30067661 (ліквідовано)

Вінницька Могилів-Подільський 
р-н, с. Нагоряни, вул. 
М. Грушевського, 50А

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Вінницькій та Хмельницькій областях

Кафе-їдальня літ. «А» з тамбуром літ. «а», прибудова-
ми літ. «А1», «А2», «А3», погрібом літ. «Б» загальною 
площею 333,9 кв. м

Вінницька Могилів-Подільський 
р-н (колишній Мурова-
нокуриловецький р-н) 
с. Вищеольчедаїв, вул. 
Коваля Романа, 3

ТОВ «ЕНЕРГО-СФЕРА», код за 
ЄДРПОУ 41670946

Регіональне відділення Фонду по 
Вінницькій та Хмельницькій областях

Піонерський табір з господарськими (допоміжними) 
будівлями та спорудами

Дні про пет-
ров сь ка

Верхньодніпровський 
р-н, с. Бородаївка, вул. 
Зарічна, 4

АТ «Дніпровська ТЕЦ», код за 
ЄДРПОУ 00130820

Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Комплекс будівель і споруд з майном колишнього 
профілакторію шахти «Родіна»

Дні про пет-
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Пічугіна, 34а

ПАТ «Криворізький залізоруд-
ний комбінат», код за ЄДРПОУ 
00191307

Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях

База відпочинку «Проект» Дні про пет-
ров сь ка

Криворізький р-н, с. 
Кудашівка, вул. Ліво-
бережна сторона, 7

Державне підприємство «Дер-
жавний інститут по проектуван-
ню підприємств гірничорудної 
промисловості «Кривбаспро-
ект», код за ЄДРПОУ 04689369

Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях
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Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ
Область 

місце зна-
хо дження 

об’єкта
Адреса об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача  

або зберігача, код за 
ЄДРПОУ 

Назва органу приватизації

Їдальня Дні про пет-
ров сь ка

м. Дніпро, острів 
Файнберга, 11

Філія «Дніпропетровський річко-
вий порт» ПАТ СК «Укррічфлот», 
код за ЄДРПОУ 24986218

Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях

База відпочинку «Сосновий бор» Дні про пет-
ров сь ка

Новомосковський р-н 
с. Орлівщина, пров. 
Лісний, 8

ПАТ «Дніпропетровський труб-
ний завод», код за ЄДРПОУ 
05393122

Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях

Дитяча дача «Сосенка» Дні про пет-
ров сь ка

Новомосковський р-н 
с. Орлівщина, пров. 
Лісний, 8а

ПАТ «Дніпропетровський труб-
ний завод», код за ЄДРПОУ 
05393122

Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях

Санаторій-профілакторій Дні про пет-
ров сь ка

Криворізький р-н, с. 
Кудашево

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях

Сірководнева лікувальня літ. А-2 з підвалом загаль-
ною площею 1269,8 кв. м., сходами літ. а, входом в 
підвал літ. а’, кисневою літ. Б, ґанком літ. б, огоро-
жею № 1, 2, 8, 9, підпірними стінками № 3, 5, 6, 
сходами № 4, мостінням літ. І загальною площею 
153,0 кв. м

Дні про пет-
ров сь ка

м. Дніпро, просп. Сво-
боди, 2а

ПрАТ «Дніпровський металур-
гійний завод», код за ЄДРПОУ 
05393056

Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях

Їдальня № 7 (у складі: будівля їдальні № 7 літ. А-1 з 
прибудовою літ. а-1 загальною площею 464,9 кв. м 
та ґанками літ. а, а1, а2; сараї літ. Б, В; погріб літ. Г) 
з майном у кількості 6 одиниць (інв. №№ 4212950, 
4212952; 4212953, 4213457, 4213508, 4213527)

Дні про пет-
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Переяславська, 24а

АТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях

Їдальня № 11 з майном у кількості 4 одиниці Дні про пет-
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Переяславська, 84

АТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях

Їдальня № 14 з майном у кількості 1 одиниці Дні про пет-
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Широківське шоссе, 
166 Б

ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях

Їдальня № 23 на 200 посадочних місць з майном у 
кількості 16 одиниць

Дні про пет-
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Широківське шосе, 86

АТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях

Частина комплексу будівель профілакторію шахти 
«Октябрьська» у складі: будівля основного корпусу 
літ. А-2, А’-1; будівля їдальні літ. Б; будівля водо-
лікарні літ. В; будівля прачечної літ. Е; будівля ово-
чесховища літ. З

Дні про пет-
ров сь ка

м. Кривий Ріг, вул. 
Шконди, 1А

ПАТ «Криворізький залізоруд-
ний комбінат», код за ЄДРПОУ 
00191307

Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях

База відпочинку «Оріль» Дні про пет-
ров сь ка

Дніпровський р-н, смт 
Обухівка, вул. Орель-
ська, 9а

Державне підприємство «Дні-
продіпрошахт», код за ЄДРПОУ 
05410777

Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях

Готель «Братислава» Дні про пет-
ров сь ка 

м. Кривий Ріг, мікро-
район Всебратське-2, 
65

Концерн «Військторгсервіс», код 
за ЄДРПОУ 33689922

Регіональне відділення Фонду по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях

Їдальня з обладнанням (97 одиниць рухомого майна) 
у складі: гараж на території їдальні інв. № 127 за-
гальною площею 57,0 кв. м, склад на території їдаль-
ні інв. № 166 загальною площею 116,2 кв. м, склад 
під обладнання їдальні інв. № 168 загальною пло-
щею 50,0 кв. м, павільйон ПК-2У Кострома-кулінарія 
інв. № 1830 загальною площею 135,1 кв. м, їдальня 
інв. № 7 загальною площею 2604,5 кв. м; асфальтова 
площадка біля складу їдальні № 1 інв. № 215

 Запорізька  м. Запоріжжя, Дні-
провське шосе, 9

 ПАТ «Завод «Перетворювач», 
код за ЄДРПОУ 05755571

 Регіональне відділення Фонду по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях

Пансіонат «Блакитні озера» Донецька м. Лиман, с. Щурове, 
вул. Соборна, 20/1

ВАТ «Точмаш», код за ЄДРПОУ 
14300579

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Єдиний майновий комплекс дитячого оздоровчого 
табору «Голубок»

Донецька м. Святогірськ, вул. 
Івана Мазепи, 29

Підприємство «Владисла-
ва» Всеукраїнської організації 
інвалідів «Союз організацій ін-
валідів України», код за ЄДРПОУ 
31083925

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег» Донецька Мангушський р-н, 
смт. Ялта, вул. Ку-
рортна, 17

ВАТ «Точмаш», код за ЄДРПОУ 
14300579

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Дитячий оздоровчий табір «Лазурний» Донецька Мангушський р-н, с. 
Юр’ївка, вул. Набе-
режна, 74

Державне комерційне торгове 
підприємство «Комбінат шкіль-
ного харчування», код за ЄД-
РПОУ 20314278 - зберігач

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Клуб Донецька Нікольський р-н, с. 
Малинівка, вул. Цен-
тральна, 4а

ПрАТ «Племінний завод «Мали-
нівка», код за ЄДРПОУ 00483501

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Їдальня з майном у кількості 7 одиниць Донецька м. Вугледар, вул. 13 
Десантників, 19а

Державне підприємство «Шах-
тоуправління «Південнодон-
баське № 1», код за ЄДРПОУ 
34032208

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Палац культури ВП «Шахта «Північна» Донецька м. Торецьк, смт 
Північне, вул. Цен-
тральна, 5

Державне підприємство «То-
рецьквугілля», код за ЄДРПОУ 
33839013

Регіональне відділення Фонду по До-
нецькій та Луганській областях

Спортивно-оздоровчий комплекс, загальною пло-
щею 351,9 кв. м

Чернігівська м. Чернігів, вул. Лю-
бецька, 179

Дочірнє підприємство Націо-
нальної акціонерної компанії 
«Надра України» «Чернігівнаф-
тогазгеологія», код за ЄДРПОУ 
01431535

Регіональне відділення Фонду по 
Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях

Будинок відпочинку, загальною площею 221,3 кв. м 
(інв. №№ 150062, 150063)

Львівська Дрогобицький р-н, 
с. Модричі, вул. Ку-
рортна, 3

Державне підприємство 
спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «Укрспирт» (ДП 
«Укрспирт»), код за ЄДРПОУ 
37199618

Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

Комплекс бази відпочинку «Трембіта» Львівська Стрийський р-н, смт 
Верхнє Синьовидне, 
вул. Зарічна, 18б

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» акціонерного 
товариства «Укртрансгаз», код 
за ЄДРПОУ 00154453

Регіональне відділення Фонду по 
Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях

Готель «Моряк» у складі: будівля готелю літ. "А" з при-
будовою літ. "а", навісами літ. "а1", "а2", "а3", споруда-
ми та рухомим майном

Одеська м. Чорноморськ, пр-т 
Миру, 15

Державне підприємство 
«Морський торговельний порт 
«Чорноморськ», код за ЄДРПОУ 
01125672

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

ЦМК Дитячого оздоровчого табору «Сонячний» Одеська м. Білгород-
Дністровський, смт 
Сергіївка, пров. 
Тірас, 3

Державне підприємство 
«Управління справами Фонду 
державного майна України», код 
за ЄДРПОУ 39950170

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

Побутовий комплекс Одеська м. Рені, вул. 28 Черв-
ня, 282а

ПАТ «Одеснафтопродукт», код 
за ЄДРПОУ 03482749

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

Медпункт Одеська м. Білгород-
Дністровський, вул. 
Кишинівська, 32

ПАТ «Завод «Тіра», код за ЄД-
РПОУ 14309050

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

Спорткомплекс з інвентарем Одеська м. Одеса, вул. 
Багрицького, 12-А

ТОВ «Одеський завод кераміч-
них виробів», код за ЄДРПОУ 
03004808

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

 База відпочинку «Моряк»  Одеська  Ізмаїльський р-н, с. 
Лиманське, вул. За-
лізнична, 53

Державне підприємство «Реній-
ський морський торговельний 
порт», код за ЄДРПОУ 01125809

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

Нежитловий об’єкт, у складі: літ. А-1-3 – адміністра-
тивна будівля зі спортзалом, літ. 3 - навіс, літ. И - 
навіс, літ. К - вбиральня, № 21 - футбольне поле, № 
22 - футбольне поле, № 31 – трибуни, № 13-20, 24, 
26, 28 – огорожа, № 23, 25, 27, 29, 30, І-ІV - споруди

Миколаїв-
ська

сщ. Радісний сад , 
вул. Миру, 9А

Акціонерне товариство «РАД-
САД», код за ЄДРПОУ 00413989

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

База відпочинку «Світанок» Миколаїв-
ська

Миколаївський р-н, с. 
Рибаківка, вул. Очаків-
ська, 1в

Державне підприємство «Ми-
колаївський морський торго-
вельний порт», код за ЄДРПОУ 
01125608

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

База відпочинку «Портовик» Миколаїв-
ська

м. Очаків, вул. Слобід-
ська, 220

Державне підприємство «Ми-
колаївський морський торго-
вельний порт», код за ЄДРПОУ 
01125608

Регіональне відділення Фонду по 
Одеській та Миколаївській областях

Єдиний майновий комплекс державного підприєм-
ства «Полтавський державний навчально-курсовий 
комбінат агропромислового комплексу», код за 
ЄДРПОУ 24567102

Полтавська м. Полтава, пров. Но-
сова Віктора, 2

Регіональне відділення Фонду по Пол-
тавській та Сумській областях

База відпочинку Сумська Шосткинський р-н, 
с/р Собицька, «Малий 
бір» урочище, квартал 
№ 2 (б/н)

ПрАТ «Шосткинський завод 
хімічних реактивів», код за ЄД-
РПОУ 05761264

Регіональне відділення Фонду по Пол-
тавській та Сумській областях

Будинок культури № 1 Сумська Охтирський район, с. 
Стара Іванівка, вул. 
Решітька, 3а

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Пол-
тавській та Сумській областях

Їдальня (2 поверх) загальною площею 129,4 кв. м 
та електрокотел

Рівненська Дубровицький р-н, м. 
Дубровиця, вул. Гага-
ріна, 21

ТОВ «Дубровицька меблева 
фабрика «Діброва», код за ЄД-
РПОУ 02971630

Регіональне відділення Фонду по Рів-
ненській та Житомирській областях

Лазня цеху вулканізації № 1 загальною площею 
190,4 кв. м.

Рівненська м. Дубно, вул. Млинів-
ська, 69 (59)

ПрАТ «Дубенський завод 
гумово-технічних виробів», код 
за ЄДРПОУ 02971506

Регіональне відділення Фонду по Рів-
ненській та Житомирській областях

Клуб Житомир-
ська

Бердичівський р-н, м. 
Бердичів, пров. Газо-
провідний, 21

Філія «Управління 
«Укргазтехзв’язок» АТ «Укртран-
сгаз», код за ЄДРПОУ 00154453

Регіональне відділення Фонду по Рів-
ненській та Житомирській областях

Нежитлова будівля (їдальня) з майном Харківська Нововодолазький р-н, 
с. Новоселівка, вул. 
Піщана, 2

ПрАТ «Новоселівський гірничо-
збагачувальний комбінат», код 
за ЄДРПОУ 30773938

Регіональне відділення Фонду по Хар-
ківській області

Назва об’єкта, код за ЄДРПОУ
Область 

місце зна-
хо дження 

об’єкта
Адреса об’єкта

Назва  
ба лан со ут римувача  

або зберігача, код за 
ЄДРПОУ 

Назва органу приватизації

Їдальня з обладнанням Харківська м. Вовчанськ, вул. 
Орлова, 73

ПрАТ «Вовчанська взуттєва 
фабрика», код за ЄДРПОУ 
00308324

Регіональне відділення Фонду по Хар-
ківській області

Їдальня загальною площею 573,5 кв. м Харківська Краснокутський р-н, 
с. Кусторівка, вул. 
Садова, 2

ТДВ «Агрофірма «Глобівська», 
код за ЄДРПОУ 00412406

Регіональне відділення Фонду по Хар-
ківській області

Клуб загальною площею 173,4 кв. м Харківська Краснокутський р-н, 
с. Кусторівка, вул. 
Садова, 4

ТДВ «Агрофірма «Глобівська», 
код за ЄДРПОУ 00412406

Регіональне відділення Фонду по Хар-
ківській області

Клуб, загальною площею 219,4 кв. м. Харківська Барвінківський р-н, с. 
Дібровне, вул. Цен-
тральна 38

Відсутній Регіональне відділення Фонду по Хар-
ківській області

Клуб, загальною площею 175,6 кв. м. Харківська Барвінківський р-н, с. 
Пашкове, вул. Матро-
сова 28

Відсутній Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

Їдальня з павільйонами (нежитлова будівля літ. "К-2" 
загальною площею 609,5 кв. м) та обладнання (3 
одиниці)

Харківська м. Харків, Новобовар-
ський р-н, вул. Кон-
торська (вул. Червоно-
жовтнева), 75/77

Приватне акціонерне товари-
ство «Харківський машинобу-
дівний завод «ПЛІНФА» (ПРАТ 
«ХМЗ «ПЛІНФА»), код за ЄД-
РПОУ 00240253

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

База відпочинку Харківська Чугуївський р-н, сщ/
рада Малинівська, 
Комплекс будівель та 
споруд № 6 (зона № 
01), будинок б/н

Акціонерне товариство «Ви-
давництво «Харків» корпора-
тивне підприємство АТ «ДАК 

«УКРВИДАВПОЛІ-ГРАФІЯ», код 
за ЄДРПОУ 05905728

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

Лазня літ. "Б" загальною площею 96,2 кв. м Харківська Богодухівський р-н, 
с. Кусторівка , вул. 
Садова, 18

ТЗДВ «Агрофірма «Глобівська», 
код за ЄДРПОУ 00412406

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

Клуб загальною площею 279,4 кв. м Харківська Куп’янський р-н, с-ще 
Дорошенкове, вул. 
Молодіжна, 3

ПрАТ «Підсереднє», код за ЄД-
РПОУ 00387134

Регіональне відділення Фонду по 
Харківській області

Туристична база «Чорномор» (реєстраційний номер 
736022765247)

Херсонська Скадовський р-н, смт 
Лазурне, вул. Набе-
режна, 5

Державне підприємство 
«Управління справами Фонду 

державного майна України», код 
за ЄДРПОУ 39950170

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

Їдальня, літ. В загальною площею 254,0 кв. м Херсонська Скадовський р-н, с. 
Рибальче, вул. Степо-
ва, 15-В

Басейнове управління водних 
ресурсів нижнього Дніпра, код 

за ЄДРПОУ 01039040

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

Додаток 6  
до наказу Фонду дер жав ного майна  

України від 04.01.2022 № 1 

ПЕРЕЛІК  
інших об’єктів

Код за 
ЄДРПОУ Назва об’єкта

Область місце-
зна хо дження 

об’єкта
Адреса об’єкта Назва органу приватизації

03799676 Мале підприємство «АНСЕРВ» м. Київ м. Київ, вул. Академіка 
Кржижанівського, 3

Регіональне відділення Фонду по м. Києву

13692011 Мале підприємство «ЛІТМАШ» м. Київ м. Київ, бульв. Вернад-
ського, 34/1

Регіональне відділення Фонду по м. Києву

31565748 Дочірнє підприємство «Зварювальні технології» НТК «ІЕЗ 
ім. Є. О. Патона» НАН України

м. Київ м. Київ, вул. Божен-
ка, 11

Регіональне відділення Фонду по м. Києву

13694814 Єдиний майновий комплекс державного малого підпри-
ємства «Інструментально-магнітні композити»

м. Київ м. Київ, вул. Служ-
бова, 3

Регіональне відділення Фонду по м. Києву

05468498 Єдиний майновий комплекс державної установи «Україн-
ський дім фарфорово-фаянсової промисловості»

Київська м. Вишневе, вул. Свя-
тошинська, 29

Регіональне відділення Фонду по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях

00190325 Єдиний майновий комплекс державної установи «Держав-
ний інститут праці та соціально-економічних досліджень»

Харківська м. Харків, вул. Сум-
ська, 1

Регіональне відділення Фонду по Харківській 
області

Єдиний майновий комплекс колишнього Харківського ЦКБ 
по створенню, модернізації і реконструкції тепломеханіч-
ного обладнання електростанцій «Енергопрогрес»

Харківська м. Харків, просп. На-
уки, 50

Регіональне відділення Фонду по Харківській 
області



38 відомості
приватизації

№ 2 (1412)12 січня 2022 року

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група 
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 
48, телефон для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА, ЧЕрКАСЬКА  
та ЧЕрНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки 

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер-
жавної власності – окреме майно – адмінбудівля з верандою 
та ґанком, А-1, а, загальною площею 37,4 м2; адмінбудів-
ля з верандою, Г-1, г, загальною площею 65,3 м2; гараж, 
Б; сарай, В; погріб, Д; убиральня, Е; огорожа, 1; ворота з 
хвірткою, 2.

Балансоутримувач: Канівська районна державна лікарня ве-
теринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709313). Телефон ба-
лансоутримувача: (04736) 3-08-96.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Черкась-
кий р-н, с. Межиріч, вул. Центральна, 13.

Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аукціоні з 
умовами.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незаверше-
ного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема-
теріальних активів – 315,00 грн станом на 03.12.2021.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,1717 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Черкаська 

обл., Черкаський р-н, с. Межиріч, вул. Центральна, 13.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для роз-

міщення та постійної діяльності органів МНС.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право постій-

ного користування земельною ділянкою, власник: Межиріцька 
сільська рада Канівського району Черкаської області, код за ЄД-
РПОУ 35797358; правокористувач: Канівська районна держав-
на лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709313); 
кадастровий номер 7122085100:03:001:0153.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таєм-
ницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31 січ-
ня 2022 року.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер-

жавної власності – окреме майно – адмінбудівля з ґанком, 
А, загальною площею 85,1 м2; сарай, Б; убиральня, В; ого-
рожа, № 1, 3; хвіртка, № 2.

Балансоутримувач: Канівська районна державна лікарня ве-
теринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709313). Телефон ба-
лансоутримувача: (04736) 3-08-96.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Черкась-
кий р-н, с. Степанці, вул. Шевченка, 7.

Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аукціоні з 
умовами.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незаверше-
ного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема-
теріальних активів – 190,00 грн станом на 03.12.2021.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,0818 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Черкаська 

обл., Черкаський р-н, с. Степанці, вул. Шевченка, 7.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для роз-

міщення та постійної діяльності органів МНС.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право по-

стійного користування земельною ділянкою, правонадавач 
(власник): Територіальна громада села Степанці в особі Сте-
панецької сільської ради (код за ЄДРПОУ 35777400); право-
користувач: Канівська районна державна лікарня ветеринар-
ної медицини (код за ЄДРПОУ 00709313); кадастровий номер 
7122087800:02:001:0654.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таєм-
ницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31 січ-
ня 2022 року.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер-

жавної власності – окреме майно – адмінбудівля з двома 
прибудовами та двома ґанками, А, а, а1, загальною пло-
щею 110,1 м2; сарай, Б; гараж, В; погріб, Г; огорожа, 1; 
колодязь, 2.

Балансоутримувач: Канівська районна державна лікарня ве-
теринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709313). Телефон ба-
лансоутримувача: (04736) 3-08-96.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., Черкась-
кий р-н, с. Лазірці, вул. Центральна, 30.

Мета проведення незалежної оцінки: продаж на аукціоні з 
умовами.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незаверше-
ного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема-
теріальних активів 340 грн. станом на 03.12.2021.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 1,3106 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Черкаська 

обл., Черкаський р-н, с. Лазірці, вул. Центральна, 30.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 03.03 

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров’я та соціальної допомоги.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): право по-
стійного користування земельною ділянкою, правокорис-
тувач: Канівська районна державна лікарня ветеринарної 
медицини (код за ЄДРПОУ 00709313); кадастровий номер 
7122086600:01:001:0476.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таєм-
ницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31 січ-
ня 2022 року.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здій-
снюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 31.12.2015 № 2075, із змінами 
(далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної 
діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Укра-
їні», якими передбачено провадження практичної діяльності з 
оцінки майна у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, 
а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, передба-
ченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну 
кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має під-
тверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (квалі-
фікаційними документами) оцінювача згідно з Законом України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні».

претендентам потрібно подати до управління забез-
печення реалізації повноважень у черкаській області кон-
курсну документацію в запечатаному конверті (на конверті 
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде 
проводитися конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та 
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документа-
цію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положен-
ня, яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій  h
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), 
якщо його не було визначено в інформації про оголошення 
конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки 
подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент 
згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки  h
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки 
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна 
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до 
Положення);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі  h
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника 
суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на 
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею 
і залучається претендентом (за потреби); інформація про 
претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України 

від 22.07.2021 № 10-59-16712 «Щодо формування показників 
очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів 
оцінки в І півріччі 2021 року» та згідно з пунктами 5, 7 розділу ІІI 
Положення про конкурсний відбір СОД комісією не будуть роз-
глядатися конкурсні пропозиції, що перевищують ціну надання 
послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт не-
рухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, 
що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майдан-
чики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для вста-
новлення передавальних пристроїв); окремо розташована бу-
дівля – 3,0 тис. грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть 
використовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до 
Положення.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в 
єдиній одиниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації 
або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі 
не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конвер-
ті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту 
оцінки до Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській облас-
тях за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: 
cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 03.02.2022 до 16.00.
Конкурс відбудеться 09.02.2022 об 11.00 в Управлінні  �
забезпечення реалізації повноважень у черкаській 
області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Київській, черкаській та чернігівській 
областях за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. черкаси, 
18000, тел. 37-29-21.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАрпАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів приватизації державної 
власності

 1. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – будівля готелю 
«Лісова пісня» загальною площею 5774,7 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. Ковель, 
бульв. Лесі Українки, 12.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне 
підприємство «Управління справами Фонду державного майна 
України». Код за ЄДРПОУ 39950170.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу орендарем.

Телефони замовника конкурсу: (033) 224-00-57, (032)  
255-38-55 (відділ малої приватизації).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таєм-

ницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.12.2021.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

5700,00 грн.

ІВАНО-ФрАНКІВСЬКА, ЧЕрНІВЕЦЬКА  
та ТЕрНОпІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

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

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 
нежитлова будівля літ. А, гараж літ. Б, склад літ. В, склад 
літ. Г, склад літ. Д, вбиральня, криниця, що перебувають на 
балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Черні-
вецькій області, за адресою: Чернівецька область, Дністровський 
район, с. Романківці, вул. Івасюка, 1.

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аукціоні з умовами.

Телефон (034) 255-31-39, телефакс (034) 275-23-67, електрон-
на адреса: ivano-frankivsk@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 7 (сім).

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер-
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, не-
матеріальних активів: балансова вартість станом на 31.12.2021 
становить 0,0 грн.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 1,0652 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Черні-

вецька область, Чернівецький район, м. Сторожинець, вул. Ло-
пуляка, 8.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
Дата оцінки: 31.12.2021.
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде 

розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, 
не повинна перевищувати 10 тис. грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищу-
вати 5 календарних днів.

конкурсна документація подається у запечатаному кон-
верті і складається із:

1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, 
в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних 
днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подаєть-
ся з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із 
законом;

2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з 
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки зе-
мельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України 
від 16.01.2018 № 47);

3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, 
щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оці-
ночної діяльності, та найменування юридичної особи або пріз-
вище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає 
конкурсну документацію.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена 
у додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції 
наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) 
(далі – Положення).

перелік підтвердних документів, які подаються на роз-
гляд конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної  h
діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Поло-
ження);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що  h
має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею, і залучається претендентом (за 
потреби);
інформація про претендента (додаток 5 до Положення); h
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної  h
грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень 
про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок (подаються у разі проведення 
конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, 

повинні бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі 

з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені пре-
тенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напря-
мів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників 
конкурсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет 
документів або подана ним конкурсна документація є неповною, 
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його 
до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою за-
яву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмо-
во голову комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях області 
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опуб- �
лікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні Регіо наль-
ного відділення Фонду державного майна Украї ни по Івано-
Франківській, чернівецькій та терно піль ській областях 
за адресою: м. Івано-Фран ків ськ, вул. Ва си ліянок, 48, 
каб. 310, телефон для довідок 55-31-39.

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, 

т. 200-36-36
конкУрси з відборУ сУб’єктів оціноЧної діялЬності
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Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі 
(за адміністративним призначенням).
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме майно готелю «Світязь» 

(будівлі готелю) загальною площею 7896,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., 

м. Луцьк, вул. Набережна, 4.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне 

підприємство «Управління справами Фонду державного майна 
України». Код за ЄДРПОУ 39950170.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу орендарем.

Телефони замовника конкурсу: (033) 224-00-57, (032)  
255-38-55 (відділ малої приватизації).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таєм-

ницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.12.2021.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

5700,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: окремі будівлі 

(за адміністративним призначенням).
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовано-прибудоване при-

міщення загальною площею 656,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., м. Луцьк, 

просп. Президента Грушевського, 33.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу.
Телефони замовника конкурсу: (033) 224-00-57, (032)  

255-38-55 (відділ малої приватизації).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таєм-

ницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.12.2021.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 

5700,00 грн.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нежитлові 

приміщення, зокрема порівняльної площі (за адміністративним 
призначенням).
 4. Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентар-

них об’єктів у складі: нежитлове приміщення колишнього 
протирадіаційного укриття загальною площею 39,8 м2; не-
житлове приміщення колишнього протирадіаційного укрит-
тя загальною площею 179,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Самбір, 
вул. Децика І, 16.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Сам-
бірський дослідно-експериментальний машинобудівний завод» 
(код за ЄДРПОУ 00860271).

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу.

Телефони замовника конкурсу: (033) 224-00-57, (032)  
255-38-55 (відділ малої приватизації).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таєм-

ницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.12.2021.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду дер-

жавного майна України по Львівській області, Закарпатській та 
Волинській областях.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 
3000,00 грн.

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: нежитлові 
приміщення за функціональним призначенням.

Під час обрання переможця конкурсною комісією буде роз-
глядатися рекомендована максимальна ціна надання послуг з 
оцінки майна, що склалася в I півріччя 2021 року, відповідно до 
листа Фонду державного майна України від 15.06.2016 № 10-36-
11307 та доповнення до нього (лист Фонду державного майна 
України від 22.07.2021 № 10-59-16712).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції 
наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47), 
зі змінами, затвердженими наказом Фонду державного майна 
України від 11.02.2020 № 227 (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях (79005, м. Львів, вул. Коперника, 4).

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які ді-
ють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльнос-
ті з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка не-
рухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників кон-
курсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної 
документації, порядку її складання, оформлення та подання 
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках 
до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, 
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підпи-
сання звіту про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні 
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в до-
датку 2 до Положення), інформація про претендента подаються 
за встановленими в додатках 2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатано-
му конверті шляхом поштового відправлення або до відділу до-
кументального забезпечення та адміністративно-господарської 
роботи за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 4 з описом доку-
ментів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо 
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан-
ням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) 
по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду  �
державного майна України по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях об 11.00 через 14 днів з дня 
опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, 
вул. Коперника, 4.
Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду 

державного майна України по Львівській, Закарпатській та Во-
линській областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати 
проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 
255-38-55.

ХАрКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській області про оголошення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єкта малої приватизації та для визначення 
розміру збитків, завданих державі

 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватиза-
ції соціально-культурного призначення – їдальня з павіль-
йонами (нежитлова будівля літ. «К-2» загальною площею 
609,5 м2) та обладнання (3 одиниці).

Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Харків-
ський машинобудівний завод «ПЛІНФА» (ПРАТ «ХМЗ «ПЛІНФА»), 
код за ЄДРПОУ 00240253.

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно 
якого оцінюється: Харківська обл., Новобоварський р-н, вул. Кон-
торська (вул. Червоножовтнева), 75/77 .

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта.

Об’єкт підлягає приватизації шляхом викупу господарським 
товариством, на балансі (обліку) якого перебуває об’єкт дер-
жавної власності.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним 
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довго-
строкових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 4 
(чотири) – їдальня з павільйонами (нежитлова будівля літ. «К-2» 
загальною площею 609,5 м2) та обладнання (3 одиниці).

Балансова залишкова вартість основних засобів, незаверше-
ного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема-
теріальних активів станом на (за останній звітний період) – 0.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за 
наявності) – інформація відсутня.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, 
ні): ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата 
інвентаризації.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,0 тис. грн.
Строк надання послуг – не більше ніж 7 календарних днів.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що роз-

глядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись 
додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності (пункт 2 розділу II Положення).

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Харківській області, теле-
фон/телефакс (057) 700-77-73, електронна адреса: kharkiv@
spfu.gov.ua.
 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного 

будівництва – житловий будинок ВАт «Укргіпроруда».
Балансоутримувач: інформація відсутня.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, май-

но якого оцінюється: м. Харків, вул. Семена Кузнеця (колишня 
Ревкомівська), 42.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру 
збитків, завданих державі під час перебування об’єкта незавер-
шеного будівництва у приватній власності.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним 
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, дов-
гострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – 
1 (один) – об’єкт незавершеного будівництва «Житловий будинок 
ВАТ «Укргіпроруда».

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавер-
шеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, 
нематеріальних активів станом на (за останній звітний період) – 
інформація відсутня.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,8332 га.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Харків, 

вул. Семена Кузнеця (колишня Ревкомівська), 42, кадастровий 
номер 6310136300:08:021:0022.

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – землі 
житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ – (02.03) – для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку.

Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – інше речове 
право – право оренди земельної ділянки.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за 
наявності) – 10396253,00 грн (на дату укладання договору орен-
ди землі від 23.08.2019).

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.12.2021.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,49 тис. грн.
Строк надання послуг – не більше ніж 10 календарних днів.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що роз-

глядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись 
Додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності (пункт 2 розділу II Положення).

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Харківській області, теле-
фон/телефакс (057) 700-77-73, електронна адреса: kharkiv@
spfu.gov.ua.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою 
Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльнос-
ті, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна 
України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), зі змінами (далі – 
Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які 
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, ви-
даних відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими перед-
бачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за на-
прямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників 
конкурсу, передбаченим п. 12 розділу ІІ Положення.

претендентам на участь у конкурсі потрібно подати кон-
курсну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному кон-
верті, яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті,  h
щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, 
пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх 
виконання у календарних днях. У своїй конкурсній пропозиції 
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що 
сплачуються претендентом згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки  h
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна (згідно з додатком 3 до Положення);
підтвердних документів. h
До підтвердних документів, поданих на конкурс, нале-

жать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної  y
діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 
до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що  y
має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею, і залучається претендентом (за 
потреби);
інформація про претендента (згідно з додатком 5 до  y
Положення).

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (6-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-75-59.

Конкурси відбудуться через 14 календарних днів після  �
опуб лікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному 
відділенні Фонду державного майна України по Харків сь-
кій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан теат-
раль ний, буд. 1 (6-й поверх).
Конкурсна документація подається шляхом поштового від-

правлення на адресу Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Харківській області: 61057, м. Харків, 
майдан Театральний, буд. 1 або безпосередньо до поштової 
скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, 
буд. 1, 1-й поверх, біля поста охорони, час виїмки кореспон-
денції: 9.15 та 14.00) не пізніше ніж за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті 
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності», а також зазначити дату опублікування інформації про 
оголошення конкурсу; назву об’єкта оцінки, щодо якого буде 
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльнос-
ті, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну 
документацію.

ПіДсУМКи

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Черкаській області РВ ФДМУ по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ 
та ЧЕРНІГІВСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта, який був оголошений 
на 22 вересня 2021 року

Мета проведення незалежної оцінки: викуп.
Замовник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер-

жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях.

Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації дер жав ної 
власності – дер жав на частка у розмірі 30 % статутного капіталу 
ТОВ «ДОБРОБУД-ПАРТНЕР», код ЄДРПОУ 38972277.

Най ме ну вання ба лан со ут римувача об’єкта оцінки: –.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Анатолія 

Пашкевича, 2.
Платник робіт з оцінки: Регіо наль не відділення Фонду дер-

жав ного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс 
якого оцінюються: 23.61 – Виготовлення виробів із бетону для 
будівництва (основний); 23.63 – Виробництво бетонних розчи-
нів, готових для використання; 41.10 – будівництво житлових і 
нежитлових будівель.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарсько-
го товариства: 7 326,70907 тис. грн.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, осно-
вних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2020: –.

Кількість земельних ділянок: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять дер жав ну таєм-

ницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31 серп-

ня 2021 року.
Конкурс вважається таким, що не відбувся, в зв’язку з тим, 

що на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви.

ІНФОРМАЦІЯ  
РВ ФДМУ по ХАРКІВСьКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
що відбувся 07.10.2021

Най ме ну вання об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – 
окреме майно – нежитлова будівля магазину літ. «А-1» загаль-
ною площею 159,8 м2, ба лан со ут римувач: Відсутній. Місце зна-
хо дження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оціню-
ється: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Вишнівка, вул. Цен-
тральна, 103. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом 
продажу на аук ціо ні.

Переможець конкурсу – ФОП Дрозд Ю. О., вартість послуг 
з оцінки – 3950 грн, строк виконання – 7 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІН НиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів дер жав ної власності,  
що відбувся 27.10.2021

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко Світлану Ми-

хайлівну щодо визначення вартості об’єкта малої приватизації, 
окремого майна – теплотраси протяжністю 70 м, яка не увійшла 
до статутного капіталу ВАТ «Він ницький консервний завод», код 
за ЄДРПОУ 3058833 (ліквідований), за адресою: м. Він ниця, 
вул. Дубовецька, 33, з метою приватизації шляхом продажу на 
аук ціо ні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 15 календар-
них днів. Вартість надання послуг з оцінки – 5850 грн;
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суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліїв-
ну щодо визначення вартості об’єкта дер жав ної власності малої 
приватизації, окремого майна – будівлі диспетчерської АТЦ літ. 
36 загальною площею 95,9 м2 з ґанком та навісом літ. 36-1, що не 
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Турбівський цукровий завод» 
та перебуває на позабалансовому рахунку ПрАТ «Турбівське», код 
за ЄДРПОУ 00385632, за адресою: Він ницька обл., Він ницький р-н 
(колишній Липовецький р-н), смт Турбів, вул. Миру, 93б, з метою 
приватизації шляхом продажу на аук ціо ні з умовами. Строк на-
дання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 4490 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валенти-
нівну щодо визначення вартості об’єкта дер жав ної власності ма-
лої приватизації, окремого майна – будівлі лазні літ. А загальною 
площею 70,9 м2, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Обо-
дівський цукровий завод», код за ЄДРПОУ 371742, за адресою: 
Він ницька обл., Гайсинський р-н, с. Нова Ободівка, вул. Приза-
водська, буд. 24в, з метою приватизації шляхом продажу на аук-
ціо ні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 12 календарних 
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4900 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ДНІПРОПЕТРОВСьКІЙ, ЗАПОРІЗьКІЙ 
та КІРОВОГРАДСьКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів, що відбувся 28.10.2021

1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного призна-
чення – база відпочинку «Сосновий бор», у складі: будинок відпо-
чинку літ. В – 76,9 м2, літ. 2А – 72,1 м2, будинок відпочинку літ. Г – 
76,7 м2, літ. 2Р – 15,1 м2, сарай літ. М – 6,8 м2, будинок відпочинку 
літ. Д – 69,0 м2 (разом з зл. ямою літ. з/я-з/я), Будинок відпочин-
ку літ. П – 71,2 м2 (разом з альтанкою літ. 2Н – 18,8 м2), будинок 
відпочинку літ. Р – 73,9 м2 (разом з альтанкою літ. 2М – 15,0 м2), 
будинок відпочинку літ. С, будинок відпочинку літ. І, будинок від-
починку літ. Т, будинок відпочинку літ. У, будинок відпочинку літ. 
Е – 71,9 м2 (разом з альтанкою літ. 2Т – 18,6 м2), будинок відпо-
чинку літ. З, будинок відпочинку літ. Б, будинок відпочинку літ. Ж, 
будинок відпочинку літ. И, будинок відпочинку літ. Л, бібліотека літ. 
Ш, будинок відпочинку літ. Ї – 34,9 м2 (разом з альтанкою літ. 2С – 
11,2 м2), господарські споруди (у складі: душова літ. Ц – 48,8 м2, 
роздягальня літ. 3Б – 12,2 м2, навіс тимч. літ. 3В – 2,3 м2), їдальня 
літ. Ч, прибудова до їдальні літ. Ч, читальна зала літ. Ю, читальна 
зала літ. 2И – 21,1 м2 (разом з альтанками літ. 2І – 16,6 м2 та літ. 2Ї – 
21,4 м2), приміщення над свердловиною літ. Щ – 17,9 м2 (разом з 
адм. корпус літ. А – 284,4 м2), літній кіномайданчик з кінооператор-
ною літ. Х (разом з кіоском літ. 2Д – 5,3 м2), обідня зала літ. Н (разом 
з клубом-їдальнею літ. 2У(неок.) – 31,6 м2), генераторна літ. Є (ра-
зом з генераторною літ. Є’ – 26,8 м2), навіс у їдальні літ. 2З (разом з 
навісами літ. 2Ю – 45,5 м2, літ. 2Я – 37,5 м2, літ. 2Л – 38,5 м2; (тим): 
літ. 2Е – 6,3 м2, літ. 2Є – 6,3 м2, літ. 2Ж – 6,3 м2), вбиральня літ.2П 
(разом з вбиральнею літ.2Х – 7,9 м2), трансформаторний пункт, 
літ. ТП (разом з сараями літ. 2Б – 34,6 м2 та літ. 2Ф – 52,3 м2, при-
міщ.контейнера літ. 2В – 16,9 м2), вбиральня літ. 2Г, будинок від-
починку (ізолятор) літ. Ф (разом з фундаментами під будинком літ. 
2Ч – 44,4 м2 та літ. 2Ш – 43,8 м2), будинок відпочинку літ. Я (разом 
з гаражем літ. 2Ц – 19,3 м2), будинок відпочинку літ. О, автодорога, 
погріб літ. 2О, З/б укріплення літ. 15, свердловина літ. к, металева 
огорожа свердловини, танцювальний майданчик літ. V, волейболь-
ний майданчик літ. VІ, огорожа літ. 1-14 (разом з замощенням літ. 
І-IV), телефонізація, зовнішні мережі водопровода, кабельна траса, 
зовнішнє освітлення, зовнішні мережі каналізації, каналізація, щит 
станції управління ЩСУ, башта Рожновського літ. ВОД, понтон літ. 
VII, човневий причал літ. VIIІ, дизель-генератор ДГ-75, бактерицид-
на установка КР-50, шафа пекарська, плита електрична з жаровою 
шафою – 2 од., камера холодильна КХ-6, камера холодильна збірно-
розбірна, хліборізка МРХ-180, машина збивальна ЦТ-103, велосипед 
водний у кількості 4 шт., Човен «Ясь», тумба для радіоапаратури у 
кількості 2 шт., стіл-мийка, гарнітур кухонний, стінка, шафа холо-
дильна, холодильник «Апшерон», установка холодильна, трактор 
ТМ-16, установка холодильна, лодка, лодка «Ясь» у кількості 10 од., 
стіл для засідання, стіл більярдний у кількості 3 од., тумба для раді-
оапаратури у кількості 10 шт., шафа для одягу, стіл сервіровочний, 
диван-ліжко у кількості 6 од., установка бактерицидна КР-50, човен 
«Ясь» у кількості 4 од., шафа для одягу у кількості 3 од., стіл сервіро-
вочний у кількості 4 од. та крісло у кількості 5 од.

Місце зна хо дження oб’єкта оцінки: Дні про пет ров сь ка область, 
Новомосковський р-н, с. Орлівщина, провулок Лісний, 8.

Ба лан со ут римувач майна: ПАТ «Дніпропетровський трубний 
завод».

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аук ціо ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2021.

Замовник/платник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях.

Переможець – ПП «Міжрегіо наль ний консалтинговий центр 
«ПАРИТЕТ».

Вартість послуг – 33490,00 грн, строк надання послуг (у ка-
лендарних днях) – 25.

2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт соціально-культурного призна-
чення – дитяча база «Сосенка», у складі: будівля харчоблоку літ. 
А-1 – 76,5 м2 (разом з галереєю літ. К-1 – 37,1 м2 та будинком від-
починку літ. В-1 – 252,6 м2), будівля ізолятора літ. Е-1 (поряд з не-
завершеним будівництвом літ. Р – 516,9 м2 та сараєм (тимчасовим) 
літ. С – 8,5 м2), вбиральня літ. Ї, спальний корпус літ. Б-1, спальний 
корпус літ. З-1, пральня літ. И-1 (поряд розташовані сарай літ. Л – 
37,8 м2, погріб з шийкою літ. М – 15,5 м2, приміщення холод.камери 
літ. Н – 5,5 м2, альтанка літ. П – 6,3 м2, будинок чергового персо-
налу літ. Г-1 – 21,9 м2), будинок дачний літ. Д-1, будинок дачний 
літ. Ж-1, вбиральня літ. О, споруди літ. № 1-11, замощення літ. І, 
мережі електропостачання зовнішні, каналізація зовнішня, мережі 
водопроводу зовнішні, машина пральна, електросковорода, шафа 
холодильна, шафа холодильна ШХ-056, басейн пластмасовий, піа-
ніно «Україна», установка холодильна, овочерізка, машина кухонна, 
котел варочний ПЕ-60 – 2 од., килим – 2 од.

Місце зна хо дження oб’єкта оцінки: Дні про пет ров сь ка область, 
Новомосковський р-н, с. Орлівщина, провулок Лісний, 8а.

Ба лан со ут римувач майна: ПАТ «Дніпропетровський трубний 
завод».

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом 
продажу на аук ціо ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2021.

Замовник/платник: РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запо-
різькій та Кіровоградській областях.

Переможець – ПП «Міжрегіо наль ний консалтинговий центр 
«ПАРИТЕТ».

Вартість послуг – 18040,00 грн., строк надання послуг (у ка-
лендарних днях) – 15.

прий нято рішення 
про приватизацію

ДНІпрОпЕТрОВСЬКА, ЗАпОрІЗЬКА  
та КІрОВОГрАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення 
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 05.01.2022 № 12/01-03-РП внесені зміни до наказу 
регіонального відділення від 03.08.2021 №12/01-138-РП «Про 
прийняття рішення про приватизацію окремого майна – бу-
дівлі та споруди», а саме адреса об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – будівлі та споруди, що перебуває на балансі 
ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогос-
подарської продукції» (код за ЄДРПОУ 39394238) викладена в 
новій редакції: «Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, смт 
Софіївка, вул. Больнична, 58.».

ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Донецькій та Луганській областях від 10.01.2022 
№ 00006 прийнято рішення про приватизацію шляхом прода-
жу на аукціоні об’єкта малої приватизації – єдиного майнового 
комплексу «Український науково-дослідний інститут соляної 
промисловості» за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Миру, 35, орган управління – Фонд державного майна України 
(код за ЄДРПОУ 00032945).

  
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію

Наказами Управління забезпечення реалізації повнова-
жень у Луганській області Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Донецькій та Луганській 
областях від 11.01.2022:

 № 13-11 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації, окремого майна – адміністративної будівлі 
(62/100 частки) за адресою: Луганська обл., Старобільський 
р-н, с. Риб’янцеве, вул. Миру, 17, що перебуває на балансі 
Філії «Управління «Укргазтехзв’язок» Акціонерного товариства 
«Укргазтранс» (код за ЄДРПОУ 00154453), орган управління – 
Міністерство енергетики України;

 № 13-12 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації, окремого майна – автогаража службового 
транспорту за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, 
с. Риб’янцеве, вул. Миру, 17-в, що перебуває на балансі Філії 
«Управління «Укргазтехзв’язок» Акціонерного товариства «Ук-
ргазтранс» (код за ЄДРПОУ 00154453), орган управління – Мі-
ністерство енергетики України;

 № 13-13 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації, окремого майна – нежитлової будівлі за-
гальною площею 15,2 м2 за адресою: Луганська обл., Старо-
більський р-н, с. Риб’янцеве, вул. Миру, 29-б, що перебуває 
на балансі Філії «Управління «Укргазтехзв’язок» Акціонерного 
товариства «Укргазтранс» (код за ЄДРПОУ 00154453), орган 
управління – Міністерство енергетики України;

 № 13-14 прийнято рішення про приватизацію об’єкта ма-
лої приватизації, окремого майна – комплексу нежитлових бу-
дівель загальною площею 749,5 м2 за адресою: Луганська обл., 
Старобільський р-н, с. Риб’янцеве, вул. Миру, 29-в, що пере-
буває на балансі Філії «Управління «Укргазтехзв’язок» Акціо-
нерного товариства «Укргазтранс» (код за ЄДРПОУ 00154453), 
орган управління – Міністерство енергетики України;

 № 13-15 прийнято рішення про приватизацію об’єкта ма-
лої приватизації, окремого майна – нежитлової будівлі загаль-
ною площею 239,3 м2 за адресою: Луганська обл., Старобіль-
ський р-н, с. Риб’янцеве, вул. Набережна, 68-б, що перебуває 
на балансі Філії «Управління «Укргазтехзв’язок» Акціонерного 
товариства «Укргазтранс» (код за ЄДРПОУ 00154453), орган 
управління – Міністерство енергетики України;

 13-16 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої 
приватизації, окремого майна – нежитлових будівель по ме-
ханізованому загону № 3 за адресою: Луганська обл., Старо-
більський р-н, с. Риб’янцеве, вул. Набережна, 68-в, що пере-
бувають на балансі Філії «Управління «Укргазтехзв’язок» Акціо-
нерного товариства «Укргазтранс» (код за ЄДРПОУ 00154453), 
орган управління – Міністерство енергетики України;

 № 13-17 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації, окремого майна – нежитлової будівлі за 
адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Риб’янцеве, 
вул. Набережна, 68-г, що перебуває на балансі Філії «Управлін-
ня «Укргазтехзв’язок» Акціонерного товариства «Укргазтранс» 
(код за ЄДРПОУ 00154453), орган управління – Міністерство 
енергетики України;

 № 13-18 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації, окремого майна – нежитлових будівель 
механізованого загону № 1 за адресою: Луганська обл., Старо-
більський р-н, с. Писарівка, вул. Поштова, 15, що перебувають 
на балансі Філії «Управління «Укргазтехзв’язок» Акціонерного 
товариства «Укргазтранс» (код за ЄДРПОУ 00154453), орган 
управління – Міністерство енергетики України.

КИЇВСЬКА, ЧЕрКАСЬКА  
та ЧЕрНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення про 
приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Чернігівській області від 06.01.2022 №13/3 внесе-
но зміни до наказу Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
від 20.12.2021 № 13/892 прийнято рішення про приватизацію 

об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу (ве-
теринарна дільниця) у складі: адмінприміщення (А-1) загальною 
площею 130,6 м2; гараж Б-1 загальною площею 77,1 м2, будинок 
конюха В-1 загальною площею 22,2 м2, сарай Г-1 загальною 
площею 48,1 м2, погріб п/г загальною площею 5,6 м2; колонка 
за адресою: Чернігівська обл, Корюківський р-н, с. Авдіївка, 
вул. Сіверська, 72, що перебуває на балансі Сосницької район-
ної державної лікарні ветеринарної медицини, орган управлін-
ня – Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ  
про прийняття рішення про приватизацію

Наказами Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Одеській та Миколаївській областях від 
05.01.2022:

 № 4 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – зерноскладу № 22 за адресою: Миколаївська обл., 
Баштанський р-н, с. Станційне, вул. Ірини Сеник, 1, що перебу-
ває на балансі ВАТ «Новобузький комбінат хлібопродуктів»;

 № 7 прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-
жавної власності – нежилого приміщення (дальній привідний 
радіомаркерний пункт та передавальний радіоцентр, А-1) 
загальною площею 231,7 м2 за адресою: Миколаївська обл., 
Миколаївський р-н, с. Баловне, вул. Київсье шосе, 11-Е, що 
перебуває на балансі Одеського регіонального структурного 
підрозділу Державного підприємства обслуговування пові-
тряного руху України;

 № 6 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – нежилого приміщення (диспетчерський і посадоч-
ний радіолокатор, А-1) загальною площею 66,0 м2 за адресою: 
Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Баловне, вул. Київсье 
шосе, 11-В, що перебуває на балансі Одеського регіонального 
структурного підрозділу Державного підприємства обслугову-
вання повітряного руху України;

 № 5 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – нежилого приміщення (стартовий диспетчерський 
пункт курсу 226, А-1) загальною площею 57,5 м2 за адресою: 
Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Баловне, вул. Київсье 
шосе, 11-Д, що перебуває на балансі Одеського регіонального 
структурного підрозділу Державного підприємства обслугову-
вання повітряного руху України;

 № 8 прийнято рішення про приватизацію об’єкта держав-
ної власності – виробничого (нежитловий) об’єкта – А-1 ви-
робничий корпус 402,7 м2, Б-1 склад 419,6 м2, В-1 склад ПММ 
49,2 м2, Г-2КПП 22,2 м2, Д-1 ангар 276,6 м2, Е-1 матеріальний 
склад 116,9 м2, Ж вбиральня, 1 ворота, 2 огорожа, 3 огорожа, 
4 ворота, 5 хвіртка, 6 басейн, 7 огорожа, 8 хвіртка, 9 ємність, за 
адресою: Миколаївська обл., Баштанський р-н, смт Березне-
гувате, вул. 1 Травня, 1, що перебуває на балансі Управління 
каналів річки Інгулець.

рІВНЕНСЬКА та ЖИТОМИрСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію 
  Наказом Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях від 
05.01.2022 №02 прийнято рішення про приватизацію окремого 
майна – котельні загальною площею 101,6 м2 за адресою: Жи-
томирська обл., Бердичівський р-н, м. Бердичів, вул. Житомир-
ська (Леніна), 14а, балансоутримувач – Управління Державної 
казначейської служби України у Бердичівському районі Жито-
мирської області (код за ЄДРПОУ 37752874), шляхом продажу 
на аукціоні без умов.

  
Наказами Регіонального відділення Фонду державного 

майна України по Рівненській та Житомирській областях 
від 10.01.2022:
 №07 прийнято рішення про приватизацію окремого май-

на – групи інвентарних об’єктів, у складі: нежитлова будівля, 
сарай, сарай, туалет, бесідка за адресою: Житомирська обл., 
Коростенський р-н, с. Старосілля, вул. Молодіжна, 18, балан-
соутримувач – Басейнове управління водних ресурсів річки 
Прип’ять (код за ЄДРПОУ 01038766), шляхом продажу на аук-
ціоні з умовами;

 №08 прийнято рішення про приватизацію окремого май-
на – будівлі та споруди Романівської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини: ветлікарня А-1, площею 125,6 м2, са-
рай В-1, площею 93,2 м2, вбиральня В-1 за адресою: Житомир-
ська обл., Житомирський р-н, с. Камінь, вул. Небесної Сотні, 4, 
балансоутримувач – Романівська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698472), шляхом 
продажу на аукціоні з умовами;

 №09 прийнято рішення про приватизацію окремого май-
на – лінії передачі електроенергії за адресою: Житомирська 
обл., Новоград-Волинський р-н (між населеними пунктами 
Довбиш-Мар’янівка), Адамівське лісництво: квартал 30, ви-
діл 36; квартал 31, виділ 22; квартал 32, виділ 43; квартал 33, 
виділ 40; квартал 34, виділ 17; квартал 51, виділ 35; квартал 
52, виділ 44; квартал 52, виділ 45; квартал 53, виділ 32; квар-
тал 56, виділ 58; квартал 61, виділ 47; квартал 67, виділ 42; 
квартал 67, виділ 43; квартал 72, виділ 40; квартал 72, виділ 
41; квартал 80, виділ 41; квартал 85, виділ 78; квартал 86, ви-
діл 38; Довбиське лісництво: квартал 73, виділ 31; квартал 73, 
виділ 32; квартал 67, виділ 28; квартал 61, виділ 30; квартал 
55, виділ 25; квартал 49, виділ 31; квартал 49, виділ 32; квар-
тал 42, виділ 53; квартал 34, виділ 24; квартал 26, виділ 35; 
квартал 17, виділ 27; квартал 10, виділ 24; квартал 2, виділ 39; 
Явненське лісництво: квартал 50, виділ 43; квартал 50, виділ 
44. Балансоутримувач – ПрАТ «Мар’янівський склозавод» (код 
за ЄДРПОУ 00480810).


