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об’єктів малої приватизації
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відомості
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Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018

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

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

Вартість передплати 180,00 грн на місяць

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

Окреме майно Довжоцького місця провадження діяльності
та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі:
(200001) Вуглекислотний цех, склад для зберігання балонів
(вуглекислотний цех); (200055) Вуглекислотний цех, склад
для зберігання балонів (склад для зберігання балонів); (за
гал. 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 денату
рації (головний корпус); (200005) Головний корпус, склад
мінводи, приміщення цеху денатурації (профілактичний кабі
нет); (200048) Головний корпус, склад мінводи, приміщення
цеху денатурації (приміщення цеху денатурації); (200113)
Головний корпус, склад мінводи, приміщення цеху денату
рації (приміщення цеха мінводи) (загал. пл. 2342,4 кв. м.);
(200019) Мазутосховище (загал. пл. 278,1 кв. м.); (200023)
Мехмайстерня, електроцех, столярна, склад територія заводу
(мехмайстерня, електроцех, столярна майстерня); (200024)
Мехмайстерня, електроцех, столярна, склад територія
(мехмайстерня, електроцех, столярна майстерня/склад);
(200060) Мехмайстерня, електроцех, столярна, склад тери
торія заводу (склад територія заводу) (загал. пл. 892,4 кв. м.);
(200036) Трансформаторна підстанція (загал. пл. 60,1 кв.
м.); (200047) Прохідна будка,приміщення прохідної (при
міщення прохідної, побутових кімнат); (200049) Прохідна
будка, приміщення прохідної (прохідна будка) (загал. пл.
28,9 кв. м.); (200053) Бардонасосна станція Ретиратор
(ретиратор); (200084) Бардонасосна станція Ретиратор
(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) Бу
дівля чергового полів фільтрації (загал. пл. 14,5 кв. м.);
(200091) Будівля артезіанської свердловини № 2 (за
гал. пл. 16 кв. м.); (200092) Будівля артезіанської сверд
ловини № 3 (загал. пл. 4 кв. м.); (200093) Будівля ар
тезіанської свердловини № 4 (загал. пл. 6,4 кв. м.);
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(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) Спиртос
ховище (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) при
міщення навісу (загал. пл. 24,9 кв. м.); (200050) приміщення
вахтової з гаражем (загал. пл. 33,9 кв. м.); (200063) примі
щення спиртосховища (загал. пл. 160,9 кв. м.)
(200006) Димова труба; (200007) Естакада; (200008) За
асфальтовані дороги на території; (200009) Зовнішня сітка
газопровода; (200010) Кабельна лінія до головного корпу
су; (200011) Кабельні лінії; (200012) Кабельні розводки;
(200013) Каналізація сточних вод
(200014) Комунікація по котельні; (200015) Комунікація с/д
крім котельні; (200016) Лінія трансформатора бардопрово
да; (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 лі
нія; (200029) Низьковольтна повітряна лінія; (200030) Ого
рожа 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;
(200065) Спиртова цистерна № 3; (200066) Спиртова цис
терна № 4; (200067) Спиртова цистерна № 5; (200068)
Спиртова цистерна № 1; (200069) Спиртова цистерна
№ 1 спиртосховище; (200070) Спиртова цистерна № 2;
(200071) Спостережна свердловина № 1; (200072) Спо
стережна свердловина № 10; (200073) Спостережна
свердловина № 2; (200074) Спостережна свердловина
№ 3; (200075) Спостережна свердловина № 4; (200076)
Спостережна свердловина № 5; (200077) Спостережна
свердловина № 6; (200085) Бардопровід; (200086) Бардя
на 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) Спосте
режна свердловина № 8; (200109) Спостережна свердловина
№ 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;
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(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 де
натур. 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.сис
тема 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) Аквадистиля
тор ДЭ-10; (200150) Аквамастер 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 колони; (200158) Бачок (4 етаж); (200159) Бетонний фундамент під вагами;
(200160) Блок живлення ТЕС – 42; (200161) Блок масло-водовідділювачів з кон
денсаторами; (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) Бро
дільний 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) Венти
лятор ВУ-4-70; (200192) Вентилятор ВЦ № 2 дв. 2,2х3000 об.; (200193) Вентилятор
для сушки салфеток; (200194) Вентилятор др. складу; (200195) Вентилятор дутьє
вий; (200196) Вентилятор центробіжний; (200197) Випарник АБ 160; (200199) Ви
тратний 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) Вуг
лекислотна 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) Дефлегма
тор бражної колони; (200219) Дефлегматор кінцевої очистки; (200220) Дефлегма
тор Р-54,8 м. куб; (200221) Дефлегматор ректиф. колони; (200222) Дефлегматор
розгінної колони; (200223) Димосос; (200224) Димосос; (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) Дріж
джогенератор № 5; (200234) Дріжджогенератор № 6; (200235) Економай
зер; (200240) Електролічильник ЕТ2А5Е7ULRT; (200241) Електролічильник
ЕТ2А5Е7URT; (200242) Емкість з н/ж сталі (каналізація); (200244) Епюраційна ко
лона; (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 витриму
вач; (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 мас
ла; (200272) Ємкість 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 (реактор); (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) Комп
ресор REMEZA С50 GМ 193 1, 5 квт.; (200299) Компресор 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) Ле
бідка 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) На
повнююча 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 ПА
РОВИЙ; (200360) Насос АСВН – 80 Спирт; (200361) Насос АСВН 80; (200362) На
сос 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 80200; (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-65-50160 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);
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(200420) Насос ЦНСг – 38-176 без ел. двигуна; (200421) Насос ЦНСГ 38-198; (200422) На
сос 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 КМ50-32125К 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 80-50200/4; (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) Підігрівач меляси; (200445) Підігрівач бражної колони; (200446) Піноу
ловлювач; (200448) Платформа д/транспорт.дріжджів; (200450) Повітрерозділю
вач; (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)
Ротаметр РП-25; (200469) Ротаметр РП-25; (200470) Ротаметр РП-25; (200471) Руч
ний 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) Систе
ма раннього виявлення надзвичайних ситуацій; (200487) Сігма 50; (200488) Скрубер;
(200489) Скрубер; (200490) Солерозчинник; (200491) Спиртоловушка; (200492)
Спиртоловушка; (200493) Спиртоловушка бражної колони; (200494) Спиртоло
вушка епюраційної колони; (200495) Спиртоловушка ректиф. колони; (200496)
Спіральнийтеплообмін-ник F = 50 м2 модель-СТО50.500-1; (200497) Станок дерево
обробний; (200498) Станок для викруток; (200499) Станок заточний; (200500) Станок
сверлільний; (200501) Станок сверлільний настольний; (200503) Станок фрезеруваль
ний; (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) Тепло
обмінник; (200513) Теплообмінник; (200514) Теплообмінник; (200515) Теплообмін
ник; (200516) Теплообмінник; (200517) Теплообмінник; (200518) Теплообмінник;
(200519) Теплообмінник; (200520) Теплообмінник; (200521) Теплообмінник;
(200522) Теплообмінник; (200523) Теплообмінник БРА 2 шт; (200524) Термоперет
ворювач Т-рh 13ТД-73 шк.0-50; (200525) Токарний станок; (200526) Токарний ста
нок; (200527) Токарний станок; (200528) Трансформатор струму ТПЛ-10; (200529)
Трансформатор СТШ-250 СГД (380 В); (200531) Установка водоспиртового розчину;
(200532) Установка ОУ 1200; (200533) Установка 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 камера; (200547) Холодильна уста
новка; (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 діа
монія фосфата; (200555) Чан для зберігання хлорки; (200557) Чан для карбомі
ду; (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 діамо
ній фосфат; (200566) Чанок карбомід; (200567) Чанок магнезія; (200568) Чанок
на спеціалізовані дріжджі; (200570) Шкаф сушильний СЄШ-3М; (200571) Шта
белер 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 інтелектуальний
IMod (шлюз); (200599) Електропогрузчик М-40814; (200600) Ємкість мелясна для пере
везення; (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) Ав
тозаправочний Блок; (200629) Автозаправочний Блок; (200634) Вага; (200635) Вага;
(200847) ПК Рentium 4/1024/250/PVP-RW/256/ Samsung 19"; (200848) Багатофункціо
нал. пристр. Canon i-SENSUS; (200850) Блок б/п живлення; (200851) Серверний сис
темний блок Pentium 4 Інтернет-сервер; (200852) Компютер; (200854) ПК Pentium DualCore/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/DVDROM/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) Сі
валка 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 передпосів
ний 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, системний 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 виробництва на склад та реалі
зованого спирту зі складу "Універсал-С"; (501503) Агрегат грунтообробний АГ-2,7-20;
(501506) Конвеєр УКЛ-1; (501507) ПК Intel Core i3 3240/4 (апаратне.відділен
ня); (501508) Стабілізатор; (090527) Автомобіль грузовий МАЗ-64229 АВ5703
ВІ; (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 автомо
біль Москвіч Іж-271501 ВХ0265АР; (200603) Машина МВС-4 Електропогрузчик;
(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 бактериц. рециркулятор ОРБПе5-30; (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) Спектрофотометр 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) Виконуючий механізм МЕО-40-63/063; (200644) Витратомірлічильник на насичену пару (стац. вар.); (200645) Витратомір-лічильник на наси
чену пару (стац. вар.); (200650) Газоаналізатор; (200652) Головний розподільчий
щит; (200658) Економайзер; (200662) Електронний модуль; (200665) Іономер 160
М; (200666) Іономер І-160 М /госповірка /; (200668) Катіонітові фільтр; (200671)
Кондиціонер; (200672) Кондиціонер; (200673) Кондиціонер; (200674) Кондиціонер;
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Назва
органу
прива
тизації
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Назва ба
Область
лансоут
місце
Адреса(и) римувача
знахо
об’єкта або збері
дження
гача, код
об’єкта
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

Назва
органу
прива
тизації

(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) Ко
ректор 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 ме
блів; (200697) Мебель дерев’яна; (200699) Меблевий набір (столи з тумбами (7
шт) шкафи (6 шт)); (200700) Механічний фільтр; (200701) Мікропроцесорний ре
гулятор МТР 8-15; (200702) Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15; (200703)
Мікропроцесорний регулятор МТР 8-15; (200704) Мікропроцесорний регулятор
МТР 8-15; (200705) Мікропроцесорний регулятор 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) Мір
ник технічний № 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) На
бір 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 ме
бель "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) Пневмогайко
верт 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) Расходометр (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) Спек
тофотометр 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 при
борами КНИ; (200802) Столи з приборами КНИ; (200803) Столи з приборами КНИ;
(200804) Счетчик ЛЛТ-65Х; (200805) Счетчик ЛЛТИ80К; (200806) Счетчик ЛЛТИ80К;
(200808) Теплообчислювач ВКТ-5; (200809) Термостат; (200810) Термостат сухопо
вітр. 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) Стериліза
тор сухоповітряний ГП-80; (500915) Ваги лабораторні аналітичні OHAUS, PA-214C;
(500916) Дистилятор ДЕ-10; (501430) Мірник 75; (501498) Зварювальний апарат;
(200907) Багаторічні насадження; (200324) Металева площадка; (200325) Метале
ва площадка для обслуговування; (200447) Піч хлібопекарська; (200449) Площадка
для обслуговування; (200888) Система ранього виявлення надзвичайних ситуа
цій та оповіщення людей; (200889) Будка; (200898) Кулер Х-20; (200899) Перехід
на мелясне господарство; (501427) Пожежна 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) Резервуар Р 60; (501713) Резервуар
Р 60; (501714) Резервуар; (501715) Пилорама; (501717) Копач бурякового комбайна

Назва об’єкта
Погріб, загальною площею
113,8 кв. м

Область
місцезна
ходження
об’єкта
Хмель
ницька

Адреса(и)
об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄД Назва органу приватизації
РПОУ

Летичівський р-н,
смт Летичів, вул. І.
Франка, 33

ВАТ «Летичівський агрегат Регіональне відділення Фонду
ний завод», код за ЄДРПОУ по Вінницькій та Хмельницькій
901683
областях

Будівля гаражів (гараж літ. "Б-1"; Хмель
гараж літ. "В-1") загальною пло ницька
щею 474,7 кв. м, бетонна площад
ка, цегельний навіс

м. Хмельницький,
вул. Сіцінського Юхи
ма, 26а

Регіональний офіс водних
ресурсів у Хмельницькій
області, код за ЄДРПОУ
05446893

Хлів з гаражем загальною площею Хмель
40,6 кв. м та погріб
ницька

Красилівський р-н,
с. Кременчуки,
вул. Центральна, 46-в

Державна установа «Хмель Регіональне відділення Фонду
ницька обласна фітосані
по Вінницькій та Хмельницькій
тарна лабораторія», код за областях
ЄДРПОУ 38481895

Нежитлова будівля, адмінбудинок Хмель
загальною площею 118,2 кв. м
ницька

Кам’янець-Подільський Західний офіс Держ
р-н, смт Нова Ушиця, аудитслужби, код за ЄД
пров. Український, 6
РПОУ 40479801

Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій
областях

Група інвентарних об’єктів у скла Хмель
ді: нежитлова будівля позначена ницька
літерою «А-1» загальною площею
102 кв. м, гараж-сарай позначені
літерою «Б» загальною площею 42
кв. м, вбиральня позначена літе
рою «В» загальною площею 1,2 кв.
м, огорожа позначена літерою «№»

Кам’янець-Подільсь
кий р-н, м. Дунаївці,
вул. Горького, 12-А

Головне управління Держ
продспоживслужби в
Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 40358308

Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій
областях

Група інвентарних об’єктів у
Хмель
складі: адмінбудинок літ. 1 Б за ницька
гальною площею 103,6 кв. м, по
гріб – В загальною площею 6,2 кв.
м, сарай з гаражем – Г загальною
площею 29,4 кв. м, туалет – Д за
гальною площею 2 кв. м, огорожа

Хмельницький р-н,
Головне управління Держ
м. Деражня, вул. Туза, продспоживслужби в
3
Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 40358308

Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій
областях

Нежитлові будівлі загальною
Хмель
площею 207,3 кв. м у складі:
ницька
будівля значиться за літерою А-1
з верандою – а, погребом – а1,
сходами – а2, сходами – а3; са
рай – Б; гараж – Б1; вбиральня –
В; огорожа – 1

Шепетівський р-н,
м. Ізяслав, вул. Ост
розька, 33

Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій
областях

Комплекс у складі: ветлікарня, А-1 Хмель
загальною площею 80 кв. м, са
ницька
рай, Б загальною площею 46,7 кв.
м, огорожа, 1

Хмельницький р-н,
Волочиська районна дер Регіональне відділення Фонду
с. Гарнишівка,
жавна лікарня ветеринарної по Вінницькій та Хмельницькій
вул. Грушевського, 53а медицини, код за ЄДРПОУ областях
00711445

№ 19 (1429)

Головне управління Держ
продспоживслужби в
Хмельницькій області, код
за ЄДРПОУ 40358308

Регіональне відділення Фонду
по Вінницькій та Хмельницькій
областях

Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Область
місцезна
ходження
об’єкта

Комплекс загальною площею 334,9 Хмель
кв. м у складі: будівля дільнич
ницька
ної ветеринарної лікарні, 1, А-1
загальною площею 172,8 кв. м;
склад для матеріалів, 2, Б загаль
ною площею 161,3 кв. м; вби
ральня, 3, В загальною площею
0,8 кв. м

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄД Назва органу приватизації
РПОУ

Адреса(и)
об’єкта
Кам’янець-Подільсь
кий р-н, с. Миньківці,
вул. Свободи, 5

Дунаєвецька районна дер Регіональне відділення Фонду
жавна лікарня ветеринарної по Вінницькій та Хмельницькій
медицини, код за ЄДРПОУ областях
00711563

Нежитлова будівля літ. А-1 (разом Дніпропет Дніпровський р-н,
з прибудовами літ. А1-1, А2-1) за ровська
с. Степове, вул. Вес
гальною площею 115,9 кв. м
няна, 4а

ВАТ «Баглійське», код за
ЄДРПОУ 00488763

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля літ. А-1 (бу
дівля заправного пункту) площею
13,0 кв. м

Дніпропет м. Кривий Ріг,
ровська
вул. Черкасова, 85Д

ПрАТ «Північний ГЗК», код
за ЄДРПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Гараж ДК (склад) літ. Б-1 загаль
ною площею 98,2 кв. м

Дніпропет м. Дніпро, просп.
ровська
Калнишевського Пе
тра, 27к

ПАТ «Інтерпайп Нижньод
ніпровський трубопрокат
ний завод», код за ЄДРПОУ
05393116

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Гараж шлакоблочний А-1, загаль Дніпропет смт Царичанка,
ною площею 48,3 кв. м
ровська
вул. 14-ї Гвардійської
Дивізії, 8а

Головне управління ста
тистики у Дніпропетров
ській обл., код за ЄДРПОУ
02359946

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Частина нежитлової будівлі літ. А
площею 138,4 кв. м, ганок з наві
сом літ. а, замощення I

ПрАТ «ДТЕК Павлоград
вугілля», код за ЄДРПОУ
00178353

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Комплекс будівель та споруд у
Дніпропет Царичанський р-н,
складі: будівля літ. А-1, будівля
ровська
смт Царичанка,
літ. Б-1, гараж літ. В-1, гараж літ.
вул. Театральна, 33
Г-1, гараж літ. Д-1, гараж літ. Е-1,
навіс літ. Ж-1, ворота № 1, № 2,
забор № 3, № 4

Царичанський районний
відділ Головного управління
Міністерства внутрішніх
справ України в Дніпропе
тровській області, код за
ЄДРПОУ 08671403

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежиле приміщення

ДП «Центр державного зе Регіональне відділення Фонду
мельного кадастру», код за по Дніпропетровський, За
ЄДРПОУ 21616582
порізькій та Кіровоградській
областях

Дніпропет м. Першотравенськ,
ровська
вул. Ювілейна, 27

Дніпропет Царичанський р-н,
ровська
смт Царичанка,
вул. Центральна, 109,
прим. 3

Нежитлова будівля, розмір частки Дніпропе Криничанський р-н,
83/100 що складається з: у підвалі тровська смт Кринички, вул. За
нежитлове приміщення поз. 27-34,
водська, 1
на І поверсі: нежитлові приміщен
ня поз. 3, 5-14, загальною площею
692 кв. м, гараж площею 52,5 кв. м

Управління Державної каз
начейської служби України у
Криничанському районі Дні
пропетровської області, код
за ЄДРПОУ 38052307

Гараж загальною площею 32,5
кв. м

Східний офіс Державної ау Регіональне відділення Фонду
диторської служби України, по Дніпропетровський, За
код за ЄДРПОУ 40477689
порізькій та Кіровоградській
областях

Дніпропет Царичанський р-н,
ровська
смт Царичанка,
вул. 50-років Жов
тня, 8А

Група інвентарних об’єктів у складі: Дніпропет м. Дніпро, вул. Буді
будівля управління ЖКГ літ. С-2,
ровська
вельників, 34
загальною площею 1486,6 кв. м,
1
2
3
сходи літ. с, с , с , ґанок літ. с ,
пожежні сходи літ. с4, прохідна
промбази ЖКГ літ. С I-1, загальною
площею 16,8 кв. м, приямок тепло
траси 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 пло
щею 79,7 кв. м, № III – мостіння,
внутрішньодворові мережі – 3 од.
(зовнішня телефонізація управління
ЖКГ, каналізація зовнішня управ
ління ЖКГ, мережі теплопостачання
зовнішні), транспортні засоби, гос
подарський інвентар, меблі, офісне
обладнання – 163 од.

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

АТ «Дніпровський маши
нобудівний завод», код за
ЄДРПОУ 14313332

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Дніпропет м. Кривий Ріг, вул. Бі ПрАТ «Північний ГЗК», код
ровська
рюзова, 2А
за ЄДРПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Будівля їдальні № 15 на 100 місць Дніпропет м. Кривий Ріг, вул. Ши ПАТ «Південний гірничозагальною площею 556,6 кв. м
ровська
роківське шосе, 148а збагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 00191000

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (літ. А-4) за
гальною площею 1849,7 кв. м з
огорожею та замощенням

9 одиниць автотранспортних за
Дніпро
собів у складі: ЗІЛ-157 д/н 87-94
петров
ДНЗ (інв. № 110002); ЗІЛ-157 д/н ська
87-95 ДНЗ (інв. № 110003); ЗІЛ157 д/н 87-96 ДНЗ (інв. № 110004);
ЛАЗ-52523 д/н 29-84ЯАА (інв.
№ 208004), перереєстрований на
№ АЕ9511АА; ЛІАЗ-5256 д/н 66-26
ДНУ (інв. № 210086), перереєстро
ваний на № АЕ9522АА; ЛАЗ-52523
д/н 31-07ЯАА (інв. № 408005),
перереєстрований на № АЕ9521
АА; ЛІАЗ -677 д/н 54-04 ДНУ (інв.
№ 410075), перереєстрований на
№ АЕ9517АА; ЛІАЗ-5256 д/н 49-77
ДНУ (інв. № 510081), перереєстро
ваний на № АЕ9520АА; ЛІАЗ-5256
№ 17308АА (інв. № 510084), пере
реєстрований на № АЕ9516АА
Нежитлова будівля літ. Ж-1, при
будова літ. Ж1-1 загальною пло
щею 239,4 кв. м

м. Дніпро вул. Бере
гова, 210

Дніпропет м. Дніпро, вул. Кіль
ровська
ченська, 2

ТДВ «Дніпропетровське
Регіональне відділення Фонду
АТП 11228», код за ЄДРПОУ по Дніпропетровський, За
03113615
порізькій та Кіровоградській
областях

ПрАТ «Дніпропетровська
ПМК № 246», код за ЄД
РПОУ 01354527

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Будівля їдальні № 18 літ. А-1 (над Дніпропет м. Кривий Ріг, вул. Пе АТ «Південний гірничобудова літ. над А-1, прибудови
ровська
реяславська, 1Б
збагачувальний комбінат»,
літ. а-1, а1-1) загальною площею
код за ЄДРПОУ 00191000
667,5 кв. м, будівля складу літ. Б
(підвал літ. під Б)

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Група інвентарних об’єктів у скла Дніпропет Петріківський район,
ді: резервуар для води з фільтром ровська
с. Єлизаветівка,
№ 1; контрольно-розподільчий
вул. Індустріальна, 5
пункт РПЗО 10 кВт; резервуар для
води з фільтром № 2, водопровід
на насосна станція

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

ТОВ «Хлібзавод № 3», код
за ЄДРПОУ 34984708
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Область
місцезна
ходження
об’єкта

Адреса(и)
об’єкта

Нежитлові приміщення

Дніпропет м. Дніпро, пр. Сергія
ровська
Нігояна (пр. Каліні
на), 67

Нежитлова будівля (добудова
будівлі насосної станції ТСЦ), інв.
№ 01000228

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄД Назва органу приватизації
РПОУ
ПрАТ «Дніпровський мета
лургійний завод», код за
ЄДРПОУ 05393056

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Область
місцезна
ходження
об’єкта

Адреса(и)
об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄД Назва органу приватизації
РПОУ

Нежитлові будівлі (літ. Б-2 – 702,1 Дніпропет м. Дніпро, вул. Коксо ПАТ «Дніпропетровський
кв. м разом з прибудовами літ.
ровська
хімічна, 3
трубний завод», код за ЄД
Б’-2, б-1, б’-1 та ганками літ. б,
РПОУ 05393122
б’; літ. В-1 – 76,2 кв. м)

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Дніпропет м. Кривий Ріг,
ПрАТ «Центральний гірничо- Регіональне відділення Фонду
ровська
вул. Двінська, 39, при збагачувальний комбінат», по Дніпропетровський, За
міщення 1
код за ЄДРПОУ 00190977 порізькій та Кіровоградській
областях

Будівля контрольно-пропускного Дніпропет м. Кривий Ріг,
пункту літ. А-1 загальною площею ровська
вул. Черкасова, 85 Ж
32,1 кв. м та навіс літ. А1

ПрАТ «Північний ГЗК», код
за ЄДРПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (добудо
ва будівлі складу ТВГС), інв.
№ 01000236

Дніпропет м. Кривий Ріг,
ПрАТ «Центральний гірничо- Регіональне відділення Фонду
ровська
вул. Двінська, 39, при збагачувальний комбінат», по Дніпропетровський, За
міщення 2
код за ЄДРПОУ 00190977 порізькій та Кіровоградській
областях

ПрАТ «Північний ГЗК», код
за ЄДРПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (будівля хо
лодильної камери контейнерного
типу), інв. № 01003261

Дніпропет м. Кривий Ріг,
ровська
вул. Двінська, 111

ПрАТ «Центральний гірничо- Регіональне відділення Фонду
збагачувальний комбінат», по Дніпропетровський, За
код за ЄДРПОУ 00190977 порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (будівля АБК
Дніпропет м. Кривий Ріг,
асфальтного заводу) літ. А-3
ровська
вул. Черкасова, 84 Г
загальною площею 725,2 кв. м
(разом з підвалом літ. під А-3, над
будовою літ. над А-3, сходами літ.
а, а1, балконом літ. а2)
Дніпропет м. Кривий Ріг,
ровська
вул. Черкасова, 85 Г

ПрАТ «Північний ГЗК», код
за ЄДРПОУ 00191023

Нежитлова будівля (будівля для
зберігання техніки і інвентаря
підсобного господарства), інв.
№ 01003262

Дніпропет м. Кривий Ріг,
ровська
вул. Двінська, 111

ПрАТ «Центральний гірничо- Регіональне відділення Фонду
збагачувальний комбінат», по Дніпропетровський, За
код за ЄДРПОУ 00190977 порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (будівля за
правного пункту) літ. А-1 загаль
ною площею 31,6 кв. м

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (склад) літ. А-1 Дніпропет м. Кривий Ріг,
загальною площею 131,5 кв. м
ровська
вул. Черкасова, 85 З

ПрАТ «Північний ГЗК», код
за ЄДРПОУ 00191023

Нежитлова будівля (будівля управ Дніпропет м. Кривий Ріг,
ління БМУ), інв. № 01002836
ровська
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо- Регіональне відділення Фонду
збагачувальний комбінат», по Дніпропетровський, За
код за ЄДРПОУ 00190977 порізькій та Кіровоградській
областях

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Будівля гаражів літ. А-1 загальною Дніпропет м. Кривий Ріг,
площею 52,4 кв. м
ровська
вул. Черкасова, 106 Г

ПрАТ «Північний ГЗК», код
за ЄДРПОУ 00191023

Нежитлова будівля (бокси
по ремонту автомобілів), інв.
№ 01002837

Дніпропет м. Кривий Ріг,
ровська
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо- Регіональне відділення Фонду
збагачувальний комбінат», по Дніпропетровський, За
код за ЄДРПОУ 00190977 порізькій та Кіровоградській
областях

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Дніпропет м. Кривий Ріг,
ровська
вул. Черкасова, 106 Д

ПрАТ «Північний ГЗК», код
за ЄДРПОУ 00191023

Нежитлова будівля (склад зі
службовими приміщеннями при
деревообробному цеху), інв.
№ 01002838

Дніпропет м. Кривий Ріг,
ровська
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо- Регіональне відділення Фонду
збагачувальний комбінат», по Дніпропетровський, За
код за ЄДРПОУ 00190977 порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (будівля май
стерень енергослужби) літ. А-1
загальною площею 181,7 кв. м

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Будівля боксів гаражів літ. А-1 за Дніпропет м. Кривий Ріг,
гальною площею 101,8 кв. м
ровська
вул. Черкасова, 107 Г

ПрАТ «Північний ГЗК», код
за ЄДРПОУ 00191023

Нежитлова будівля (столярний
цех), інв. № 01002839

Дніпропет м. Кривий Ріг,
ровська
вул. Двінська, 65А

ПрАТ «Центральний гірничо- Регіональне відділення Фонду
збагачувальний комбінат», по Дніпропетровський, За
код за ЄДРПОУ 00190977 порізькій та Кіровоградській
областях

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (контрольний Дніпропет м. Кривий Ріг,
пункт (будівля відділу МТЗ БМУ)), ровська
вул. Двінська, 65А
інв. № 01002840

ПрАТ «Центральний гірничо- Регіональне відділення Фонду
збагачувальний комбінат», по Дніпропетровський, За
код за ЄДРПОУ 00190977 порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (будівля побу Дніпропет м. Кривий Ріг,
ПрАТ «Північний ГЗК», код
тових приміщень вантажників) літ. ровська
вул. Черкасова, 107 Ж за ЄДРПОУ 00191023
А-1 загальною площею 121,8 кв. м
та ґанок літ. а

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (комора ГСМ)
літ. А-1 загальною площею 12
кв. м

Дніпропет м. Кривий Ріг,
ровська
вул. Черкасова, 107 І

ПрАТ «Північний ГЗК», код
за ЄДРПОУ 00191023

Нежитлова будівля (будівля АБК),
інв. № 01002841

ПрАТ «Центральний гірничо- Регіональне відділення Фонду
збагачувальний комбінат», по Дніпропетровський, За
код за ЄДРПОУ 00190977 порізькій та Кіровоградській
областях

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (будівля вар
тового поста) літ. А-1 загальною
площею 96,3 кв. м

Дніпропет м. Кривий Ріг,
ровська
вул. Черкасова, 107 К

ПрАТ «Північний ГЗК», код
за ЄДРПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (гараж) літ. А-1 Дніпропет м. Кривий Ріг,
ПрАТ «Північний ГЗК», код
загальною площею 658,5 кв. м
ровська
вул. Черкасова, 107 М за ЄДРПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

1/5 частина адміністративної бу Дніпропет смт Покровське,
дівлі з господарськими будівлями ровська
вул. Центральна, 13

Головне управління статис
тики у Дніпропетровській
області, код за ЄДРПОУ
02359946

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Дніпропет м. Кривий Ріг,
ровська
вул. Двінська, 65А

Нежитлова будівля (приміщення
Дніпропет м. Кривий Ріг, вул. Ла ПрАТ «Центральний гірничо- Регіональне відділення Фонду
для зберігання кисневих балонів), ровська
вочкіна, 32а
збагачувальний комбінат», по Дніпропетровський, За
інв. № 01002611
код за ЄДРПОУ 00190977 порізькій та Кіровоградській
областях
Гараж для стоянки машин інв.
№ 01002609

Дніпропет м. Кривий Ріг, вул. Ла ПрАТ «Центральний гірничо- Регіональне відділення Фонду
ровська
вочкіна, 32б
збагачувальний комбінат», по Дніпропетровський, За
код за ЄДРПОУ 00190977 порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля літ. А загаль
ною площею 1086,0 кв. м; замо
щення І, огорожа № 1-2

Дніпропет м. Жовті Води,
ДП «Східний гірничоровська
вул. Хмельницького, 13 збагачувальний комбінат»,
код за ЄДРПОУ 14309787

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (пост № 5 на
території вугільного складу) літ.
А-1 загальною площею 6,0 кв. м

Дніпропет м. Кривий Ріг,
ровська
вул. Черкасова, 107-з

ПрАТ «Північний ГЗК», код
за ЄДРПОУ 00191023

Гараж (інв. № 42658) загальною
площею 1542,0 кв. м

Дніпропет м. Павлоград, вул. Ко ДП «Виробниче об’єднання
ровська
рольова Сергія, 10б
Південний машинобудівний
завод імені О. М. Макарова»
Павлоградський механіч
ний завод, код за ЄДРПОУ
14310170

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (бокс для
стоянки автомобілів ВПЧ) літ. А-1
загальною площею 25,6 кв. м

Дніпропет м. Кривий Ріг,
ровська
вул. Черкасова, 111Г

ПрАТ «Північний ГЗК», код
за ЄДРПОУ 00191023

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Червоний куток (інв. № 31559) за Дніпропет м. Павлоград, вул. Ко ДП «Виробниче об’єднання
гальною площею 32,4 кв. м
ровська
рольова Сергія, 10б
Південний машинобу
дівний завод імені О. М.
Макарова», Павлоградський
механічний завод, код за
ЄДРПОУ 14310170

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Управління Державної каз
начейської служби України
у м. Павлограді Дніпропе
тровської області, код за
ЄДРПОУ 37936856

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Механічна майстерня (інв.
Дніпропет м. Павлоград, вул. Ко ДП «Виробниче об’єднання
№ 42655) загальною площею 44,0 ровська
рольова Сергія, 10б
Південний машинобудівний
кв. м
завод імені О.М. Макарова»
Павлоградський механіч
ний завод, код за ЄДРПОУ
14310170

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Комплекс будівель площею 351,8 Дніпропет м. Павлоград,
кв. м у складі: гараж літ. Б площею ровська
вул. Шевченка, 122
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; убираль
ня літ. М площею 2,8 кв. м
Виробнича будівля цеху гідроме
хобладнання загальною площею
797,5 кв. м

Дніпропет Новомосковський
ровська
р-н, м. Перещепине,
вул. Степова, 12Б

Управління каналу ДніпроДонбас (УКДД), код за ЄД
РПОУ 05387179

Будівля станції дегазації одягу (інв. Дніпропет м. Дніпро, вул. Столє АТ «ІНТЕРПАЙП Нижньод
№ 10310037Г)
ровська
това, 21
ніпровський трубопрокат
ний завод», код за ЄДРПОУ
05393116

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Гараж з оглядовою ямою загаль
ною площею 95,8 кв. м

Дніпропет Васильківський р-н,
ровська
смт Васильківка,
вул. Першотравнева,
199-К

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Об’єкти нерухомого майна в не Дніпропет м. Дніпро, вул. Воскре ДП «Укркольорпром», код за
житловій будівлі літ. Г-2, а саме: ровська
сенська, 15 А
ЄДРПОУ 20242691
вбудоване приміщення гаража № 3
площею 39,0 кв. м; вбудоване при
міщення гаража № 5 площею 40,
8 кв. м; нежитлові приміщення (2
поверх) загальною площею 208,5
кв. м; огорожа

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Управління Державної каз
начейської служби України у
Васильківському районі Дні
пропетровської області, код
за ЄДРПОУ 37870848

Частина адміністративної будівлі
площею 272,4 кв. м

Дніпропет Дніпровський р-н,
ровська
смт Слобожанське,
вул. Сухомлинського
Василя, 42

Регіональний офіс водних
ресурсів у Дніпропетров
ській області, код за ЄД
РПОУ 01038699

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

ТОВ «ЗЕКОМ», код за ЄД
РПОУ 43079367

Об’єкти нерухомого майна, а саме: Дніпропет м. Дніпро, вул. Старо ДП «Укркольорпром», код за
літ. А-2, а-1 – адміністративна
ровська
козацька, 34А
ЄДРПОУ 20242691
будівля, загальною площею 178,
3 кв. м; літ. Б-2 – частина адмі
ністративної будівлі: приміщення
першого поверху, позиції 19-23,
загальною площею 11,0 кв. м,
приміщення другого поверху,
позиції 1-4, загальною площею
86,0 кв. м

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Автостоянка та будівля майстер Дніпропет м. Дніпро, вул. Мали
ні у складі: будівля майстерні літ. ровська
новського маршала,
А-1, загальною площею 50,2 кв. м;
64Д
будівля сторожки (тимч.) літ. Б-1;
навіс літ. В, Г, Д, Е; ворота – № 1,
3; огорожа – № 2; мостіння – І

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Адмінбудинок загальною площею
73,3 кв. м, гараж загальною пло
щею 16,7 кв. м, ворота металеві

Дніпропет П’ятихатський р-н,
ровська
м. П’ятихатки,
вул. Шкільна, 98

ДП «Державний центр
сертифікації і експерти
зи сільськогосподарської
продукції», код за ЄДРПОУ
39394238

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Адмінбудинок, туалет

Дніпропет м. Павлоград, вул. Лізи ДП «Державний центр
ровська
Чайкіної, 13
сертифікації і експерти
зи сільськогосподарської
продукції», код за ЄДРПОУ
39394238

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Гараж загальною площею 57,9
кв. м

Дніпропет м. Кривий Ріг, вул. Со Східний офіс Держ
ровська
борності, 77А, гараж 5 аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлове приміщення, загальною Дніпропет м. Тернівка, бульв. Ар Східний офіс Держ
площею 67,8 кв. м з майном (пли ровська
тема, 2/1
аудитслужби, код за ЄД
та газова інв. № 111310585)
РПОУ 40477689

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Будівля поліклініки літ. А-2 пло
Дніпро
щею 1195 кв. м (у т. ч. прибудо петров
ви літ. А’-1, літ. А"-1, тамбур літ. ська
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)

м. Дніпро, вул. Коксо ПАТ «Дніпропетровський
Регіональне відділення Фонду
хімічна, 3
трубний завод», код за ЄД по Дніпропетровський, За
РПОУ 05393122
порізькій та Кіровоградській
областях
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3

Область
місцезна
ходження
об’єкта

Назва об’єкта

Нежиле приміщення загальною
Дніпропет
площею 72,1 кв. м з майном (ко ровська
тел опалювальний Ferroli (газ) інв.
№ 101401348, сигналізатор газу
інв. № 111310317, електромаг
нітний клапан інв. № 111310318,
лічільник Рл-4 інв. № 111311230)
Комплекс будівель та споруд за
гальною площею 191 кв. м

Будівлі та споруди

Адреса(и)
об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄД Назва органу приватизації
РПОУ

Апостолівський р-н,
Східний офіс Держ
м. Апостолове, вул. По аудитслужби, код за ЄД
кровська, 4, примі
РПОУ 40477689
щення 9

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Дніпропет Криничанський р-н,
Державне підприємство
ровська
смт Кринички, вул. Бу «Державний центр сертифі
дівельників, 1-А
кації і експертизи сільсько
господарської продукції»,
код за ЄДРПОУ 39394238

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Дніпропет м. Новомосковськ,
Державне підприємство
ровська
вул. Привокзальна, 123 «Державний центр сертифі
кації і експертизи сільсько
господарської продукції»,
код за ЄДРПОУ 39394238

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Будівля загальною площею 238
Дніпропет Петропавлівський р-н, ДП «Державний центр
кв. м, гараж 2-х боксовий, ворота ровська
смт Петропавлівка,
сертифікації і експерти
металеві, паркан металевий
вул. Сонячна, 43а
зи сільськогосподарської
продукції», код за ЄДРПОУ
39394238

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Будівлі та споруди

ДП «Державний центр
сертифікації і експерти
зи сільськогосподарської
продукції», код за ЄДРПОУ
39394238

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Головне управління Пенсій
ного фонду України в Дні
пропетровській області, код
за ЄДРПОУ 21910427

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Дніпропет Софіївський р-н,
ровська
смт Софіївка,
вул. Больнична, 58

Комплекс будівель і споруд у
Дніпропет Магдалинівський р-н,
складі: адміністративна будівля;
ровська
смт Магдалинівка,
будівля гаража; будівля-туалет;
вул. Комарова, 39Б
трансформаторна станція; огорожа
кована (28 секцій); плити бетонні
(13 шт.); ворота ковані; хвіртка
кована (2 од.)

Нежитлова будівля літ. Ю (чотири Дніпропет м. Дніпро, вул. Руденка ТОВ «Дніпропетровський
бокси з пристроєм) у складі: ганок, ровська
Миколи, 53
завод «Продмаш», код за
літ. ю, прибудови, літ. Ю1, Ю2, Ю3
ЄДРПОУ 14308919

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (будівля-блок), Дніпропет м. Покров, вул. Завод АТ «Покровський гірничоліт. А-1 загальною площею 913,5 ровська
ська, 4
збагачувальний комбінат»,
кв. м
код за ЄДРПОУ 00190928

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля (склад реаген Дніпропет м. Покров, вул. Завод АТ «Покровський гірничотів), літ. Б-1 загальною площею
ровська
ська, 4
збагачувальний комбінат»,
105,2 кв. м
код за ЄДРПОУ 00190928

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Вибракувані автотранспортні за Дніпропет м. Дніпро, вул. Будьон ТОВ «ЗАТ «АВТОМИР»
соби у складі: автомобіль KAMA3- ровська
ного, 4а
(зберігач), код за ЄДРПОУ
5320 (рік випуску 1986), авто
30431632
мобіль KAMA3-5320 (рік випуску
1987), автомобіль КАМАЗ-5410 (рік
випуску 1990), причіп ГКБ-8350
(рік випуску 1989), причіп ГКБ8350 (рік випуску 1989), напівпри
чіп ОДАЗ (рік випуску 1989)

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Гаражний комплекс

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Дніпропет м. Кривий Ріг, вул. Гір Державне підприємство
ровська
ничозаводська, 12а
«Державний інститут по
проектуванню підприємств
гірничорудної промисловос
ті «КРИВБАСПРОЕКТ», код
за ЄДРПОУ 04689369

Будівля дільничої ветеринарної лі Дніпропет Дніпровський р-н,
карні, загальною площею 125,1 кв. ровська
с. Бабайківка,
м зі зливною ямою № 2
вул. Дружби, 2

Царичанська районна дер
жавна лікарня ветеринарної
медицини, код за ЄДРПОУ
25789247

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Комплекс у складі: будівля пожеж Дніпропет м. Кривий Ріг,
ної частини літ. А-1-2; сарай літ. ровська
вул. Гетьманська, 41а
Б; сарай-гараж літ. В; сарай літ. Г;
замощення І; паркан І

3 Державний пожежнорятувальний загін Головно
го управління ДСНС України
у Дніпропетровській облас
ті, код за ЄДРПОУ 38255196

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Комплекс гаражів

Дніпропет м. Кривий Ріг, вул. Чка Криворізька районна
ровська
лова, 44 а, б
державна адміністрація
Дніпропетровської області
(Криворізька райдержадмі
ністрація), код за ЄДРПОУ
04052270

Окреме майно у складі: позамай Дніпро
дані мережі дощової каналіза
петров
ції (інв. № 30096), позамайда
ська
ні мережі побутової каналізації
(інв. № 30095), контрольнорозподільчий пункт (інв. № 40016)
Комплекс будівель і споруд

Дніпровський р-н,
с. Єлизаветівка,
вул. Індустріальна, 5

ТОВ «Хлібзавод № 3», код
за ЄДРПОУ 34984708

Дніпропет Криворізький р-н,
Головне управління Держ
ровська
смт Широке, пров. По продспоживслужби в Дні
штовий, 2
пропетровській області, код
за ЄДРПОУ 40359593

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлові будівлі, що складають Дніпропе м. Дніпро, вул. Мали Державне підприємство
ся з: лабораторного корпусу літ. тровська новського маршала, 76 «ДНІПРОДІПРОШАХТ», код
А (лабораторний корпус літ. А1,
за ЄДРПОУ 05410777
прибудова літ. а2, прибудова літ.
а3, прибудова літ. А4, ганок літ.
а5, ганок літ. а6, сходи з навісом
літ. а7, сходи літ. а8), загальною
площею 2651,4 кв. м; котельні літ.
Б1; навісів літ. В1, літ. Г1, літ. Д1;
складу літ. Е1, загальною площею
220,1 кв. м; сараїв літ. З1, літ. Л1;
№ 2 – естакада, № 1, 3-7, І – спо
руди, мостіння

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Котельня загальною площею
376 кв. м

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Дніпропе м. Дніпро, вул. Володі Дніпропетровська гео
тровська Дубініна, 8
фізична експедиція «Дні
прогеофізика» Державного
геофізичного підприємства
«Укргеофізика», код за ЄД
РПОУ 01432747

Овочесховище літера Й загальною Дніпропе Кам’янський р-н,
площею 99,5 кв. м; овочесховище тровська м. Верхівцеве,
літера Й1 загальною площею 83,5
вул. Центральна, 212
кв. м; овочесховище літера Й2 за
гальною площею 148,7 кв. м;

№ 19 (1429)

Аварійно-рятувальний загін
спеціального призначен
ня Головного управління
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у
Дніпропетровській області,
код за ЄДПОУ 35165938

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Область
місцезна
ходження
об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄД Назва органу приватизації
РПОУ

Адреса(и)
об’єкта

Нежитлова будівля, літ. А у складі: Запорізька Кам’янсько-Дніпров Головне управління статис
адміністративна будівля літ. А
ський р-н, м. Кам’янка- тики у Запорізькій області,
загальною площею 316,9 кв. м,
Дніпровська, вул. На код за ЄДРПОУ 02360576
вбиральня, літ. У загальною пло
бережна, 68
щею 1,0 кв. м

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

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

Запорізька Запорізький р-н, смт. ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код за
Кушугум, вул. Історич ЄДРПОУ 21560766
на (вул. Комсомоль
ська), 11

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

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

Запорізька Запорізький р-н, смт. ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код за
Кушугум, вул. Історич ЄДРПОУ 21560766
на (вул. Комсомоль
ська), 11

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

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

Запорізька Запорізький р-н, смт. ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», код за
Кушугум, вул. Історич ЄДРПОУ 21560766
на (вул. Комсомоль
ська), 11

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Свинарник на 300 місць, літ. Д, Ж, Запо
загальною площею 612,2 кв. м;
різька
відстійники первинні: № 2 площею
22,9 кв. м; № 3 площею 22,9 кв. м;
жолоб № 5 площею 93,2 м. п.; пар
кан № 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 антре
соллю, інв. № 700390; шафа плат
тєва з антресоллю, інв. № 700391;
пересувна підстанція ПКТП, інв.
№ 400632; трактор МТЗ-572, інв.
№ 400672; трансформатор МТЗ-80,
інв. № 400698

Пологівський
р-н, м. Пологи,
вул. Кар’єрна, 28

ТОВ «Гірничодобувна ком Регіональне відділення Фонду
панія «МІНЕРАЛ», код за
по Дніпропетровський, За
ЄДРПОУ 00191253
порізькій та Кіровоградській
областях

Котельня з підвалом та тамбуром, Запорізька Пологівський
літ. К, к, К11, К12, площею 608,9
р-н, м. Пологи,
кв. м; слюсарна майстерня, літ К6,
вул. Кар’єрна, 28
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

ТОВ «Гірничодобувна ком
панія «МІНЕРАЛ», код за
ЄДРПОУ 00191253

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлове приміщення № 7 осно Запорізька м. Бердянськ, вул. Ту ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ»,
вної частини літ. А IV НЖ загаль
ристична (вул. Єгоро код за ЄДРПОУ 14311459
ною площею 1 712,3 кв. м
ва), 2а

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

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

Запорізька м. Запоріжжя, пр. Со ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕ Регіональне відділення Фонду
борний (пр. Леніна), 38 ПРОКАТНИЙ ЗАВОД», код по Дніпропетровський, За
за ЄДРПОУ 00191247
порізькій та Кіровоградській
областях

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

Запорізька м. Запоріжжя, пр. Со ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕ Регіональне відділення Фонду
борний (пр. Леніна), 38 ПРОКАТНИЙ ЗАВОД», код по Дніпропетровський, За
за ЄДРПОУ 00191247
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля літ. А, загаль
ною площею 387,6 кв. м

Запорізька м. Оріхів, вул. Шев
ченка, 15

Головне управління статис Регіональне відділення Фонду
тики у Запорізькій області, по Дніпропетровський, За
код за ЄДРПОУ 02360576
порізькій та Кіровоградській
областях

Комплекс будівель, у складі:
Запорізька Чернігівський р-н,
Головне управління статис
контора з прибудовами літ. Б,
смт Чернігівка, вул. Со тики в Запорізькій області,
загальною площею 169,4 кв. м;
борна, 369
код за ЄДРПОУ 02360576
гараж літ. Г; сарай літ. С; вбираль
ня літ. У
Склад зберігання спецмашин, літ. Запо
Ф інв. № 1-0021 площею 868,6 кв. різька
м; запасні частини до автомобілів
в кількості – 236 одиниць у складі:
кришка розпод. 8 шт., авто лампа –
70шт., автолампа фари – 100 шт.,
датчик виміру тиску 1шт., підшип
ник – 3 шт., прокладка гол. бло
ку – 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., електро
мегафон – 1 шт., касета – 40 шт.,
аптечка – 21 шт., цебро брезенто
ве – 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.

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

м. Запоріжжя,
ВАТ «Автотранспортне під Регіональне відділення Фонду
вул. Карпенка-Карого, приємство № 12355», код по Дніпропетровський, За
60
за ЄДРПОУ 03116849
порізькій та Кіровоградській
областях

Будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, Запорізька Вільнянський р-н,
площею 164,4 кв. м
с. Петро-Свистунове,
вул. Зачиняєва, 25

ТОВ «Агрофірма «Жов
тневий», код за ЄДРПОУ
00849103

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Будівля клубу літ. А, інв. № 10002, Запорізька Вільнянський р-н,
площею 246,3 кв. м
с. Дніпровка, вул. Па
торжинського, 76

ТОВ «Агрофірма «Жов
тневий», код за ЄДРПОУ
00849103

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Майно колишнього акціонерного Запорізька Бердянський р-н,
Бердянська районна дер
банку Україна у складі: осно
с. Осипенко, вул. Марі жавна адміністрація, код за
вна будівля літ. А,А’ загальною
упольське шосе, 25
ЄДРПОУ 02140840
площею 233,6 кв. м, гараж літ. Б,
вимощення І, паркан № 1, 2, 3, 4,
5, ворота № 4, колодязь літ. Ф,
вбиральня літ. Г

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля у складі: адмі Запорізька м. Токмак, вул. Друж
ністративна будівля літера «Б-З»
би, 230
загальною площею 3028,9 кв. м,
гараж літера «В-1» площею 149,5
кв. м

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Головне управління
статистики у Запорізькій
області, код за ЄДРПОУ
02360576

Будівля, корпусу водогрязелікарні Запорізька м. Запоріжжя, вул. Те ТОВ «Запорізький титаноінв. №100405, загальною площею
плична, 18
магнієвий комбінат», код
893,9 кв. м
ЄДРПОУ 38983006



Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях
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відомості
приватизації

Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Область
місцезна
ходження
об’єкта

Адреса(и)
об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄД Назва органу приватизації
РПОУ

Будівля підвалу загальною площею Кірово
209,7 кв. м
градська

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

ТДВ «Маловисківське хлібо Регіональне відділення Фонду
приймальне підприємство», по Дніпропетровський, За
код за ЄДРПОУ 00954774
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлове підвальне приміщення Кірово
загальною площею 25,5 кв. м
градська

Новомиргородський
ПрАТ «Новомиргородське
р-н, м. Новомиргород, автотранспортне підприєм
вул. Шевченка, 2/3
ство 13545», код за ЄДРПОУ
03117398

Підвальне приміщення загальною Кірово
площею 164,2 кв. м
градська

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

Нежитлове приміщення загальною Кірово
площею 260,8 кв. м
градська

Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Область
місцезна
ходження
об’єкта

Адреса(и)
об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄД Назва органу приватизації
РПОУ

Гараж, Б загальною площею 78,9 Кірово
кв. м, гараж, В загальною площею градська
29,7 кв. м, погріб, Г загальною
площею 107,07 кв. м

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

м. Знам’янка, вул. Гру Знам’янське Управління
шевського, 21
Державної казначейської
служби України Кірово
градської області, код за
ЄДРПОУ 38011312

Комплекс будівель

Кірово
градська

ПАТ «Помічнянський еле
ватор», код за ЄДРПОУ
00951899

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Кропивницький р-н,
Державне підприємство
с. Бережинка, вул. Лі обслуговування повітряного
сова, 6
руху України, код за ЄД
РПОУ 19477064

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Бокс для автокранів, площею 180
кв. м

Кірово
градська

м. Кропивницький,
вул. Лінія 5, 26

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

ТОВ «ВА ГРЕЙН ЕКС
ПРЕСС», код за ЄДРПОУ
37583626

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Погріб, склад 2, склад 1, склад З

Кірово
градська

Нежитлове приміщення загальною Кірово
площею 192,9 кв. м
градська

Кропивницький (м. Кі
ровоград), вул. Ла
вандова (вул. Тореза),
27-а

ТДВ «Кіровоградське авто
транспортне підприємство
13554», код за ЄДРПОУ
05465761

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Олександрівський р-н, Дочірнє підприємство
с. Бірки, вул. Шевчен ПрАТ «НАК «Надра України»
ка, 84
«Центрукргеологія», код за
ЄДРПОУ 01432478

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Будівлі колишнього пожежного
депо загальною площею 344,89
кв. м

Кірово
градська

Новоархангельський
р-н, смт Новоархан
гельськ, вул. Слави, 8

Нежитлова будівля загальною пло Кірово
щею 227,3 кв. м
градська

Олександрівський р-н, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
с. Бовтишка, вул. Со ІМ. РАЄВСЬКОГО, код за
снова (вул. Радгосп
ЄДРПОУ 23100218
на), 18

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

3 державний пожежнорятувальний загін Головно
го управління Державної
служби України з надзви
чайних ситуацій у Кірово
градській області, код за
ЄДРПОУ 37791578

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій 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, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Приміщення, загальною площею
118,5 кв. м

Кірово
градська

Новоукраїнський
р-н, м. Новоукраїнка,
вул. Вороного Ми
коли, 9

Новоукраїнська районна
державна лікарня ветери
нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00700080

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Адміністративна будівля загальною Кірово
площею 201,5 кв. м
градська

Добровеличівський
р-н, смт Добровелич
ківка, вул. Шевчен
ка, 124

Головне управління ста
тистики у Кіровоградській
області, код за ЄДРПОУ
02360926

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Комплекс будівель, загальною
площею 99,2 кв. м

Кірово
градська

Голованівський р-н,
Головне управління Держ
смт Новоархангельськ, продспоживслужби в Кіро
вул. Центральна, 80
воградській області, код за
ЄДРПОУ 40342220

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Комплекс будівель загальною
площею 198,9 кв. м у складі:
адмінбудинок, А; гараж-сарай, Б;
ізолятор, В; погріб, Д; вбираль
ня, Г; колодязь, К; огорожа, № 1;
ворота, № 2

Долинський р-н, м. До Долинська районна дер
линська, вул. 8 берез жавна лікарня ветеринарної
ня, 131
медицини, код за ЄДРПОУ
00700002

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Гараж № 118 загальною площею
20,1 кв. м.

Кірово
градська

м. Кропивницький,
Східний офіс Держ
«Горняк» гаражний коо аудитслужби, код за ЄД
ператив, гараж 118
РПОУ 40477689

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Комплекс будівель загальною пло Кірово
щею 247,67 кв. м
градська

Голованівський р-н,
Головне управління Держ
м. Гайворон, вул. Вес продспоживслужби в Кіро
няна, 13-А
воградській області, код за
ЄДРПОУ 40342220

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Будівля загальною площею 248,1
кв. м

Кірово
градська

Олександрійський
р-н, м. Світловодськ,
вул. Героїв Чорноби
ля, 41

Головне управління Держ
продспоживслужби в Кіро
воградській області, код за
ЄДРПОУ 40342220

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Кірово
градська

Казенне підприємство
Регіональне відділення Фонду
«Кіровгеологія», код за ЄД по Дніпропетровський, За
РПОУ 14308279
порізькій та Кіровоградській
областях

Комплекс будівель загальною
Кірово
площею 129,2 кв. м у складі:
градська
адмінбудинок, А; прибудова, а;
гараж-сарай, Б; прибудова, б; са
рай, В; вбиральня, Г; колодязь, К;
огорожа № 1

Долинський р-н,
Долинська районна дер
с. Варварівка, вул. Са жавна лікарня ветеринарної
дова, 7
медицини, код за ЄДРПОУ
00700002

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Комплекс будівель

смт Вільшанка,
вул. Миру, 62

Головне управління Пен
сійного фонду України в
Кіровоградській області, код
за ЄДРПОУ 20632802

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Гараж загальною площею 83,5
кв. м

Кірово
градська

Нежитлове приміщення, вбудоване Кірово
в житловий будинок, загальною
градська
площею 76,7 кв. м

м. Новомиргород,
Головне управління Пен
вул. Лесі Українки, 36/4 сійного фонду України в
Кіровоградській області, код
за ЄДРПОУ 20632802

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Олександрійський
р-н, м. Світловодськ,
вул. Героїв Чорнобиля,
гараж 43

Головне управління Держ
продспоживслужби в Кіро
воградській області, код за
ЄДРПОУ 40342220

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Гараж загальною площею 27,3
кв. м

Кірово
градська

Кропивницький
р-н, м. Бобринець,
вул. Вознесенська, 44

Східний офіс Держ
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Будівлі та споруди у складі: нежит Кірово
лове приміщення літ. А загальною градська
площею 47,39 кв. м, забор

Голованівський р-н,
Голованівська районна дер Регіональне відділення Фонду
с. Ємилівка, вул. Набе жавна лікарня ветеринарної по Дніпропетровський, За
режна (Ліхачова), 16
медицини, код за ЄДРПОУ порізькій та Кіровоградській
00699980
областях

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Гараж Аа загальною площею 32,2
кв. м

Кірово
градська

Кропивницький р-н,
смт Новгородка,
вул. Центральна, 3-а

Східний офіс Держ
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Будівля та надвірні будівлі Ку
Кірово
колівського державного пункту
градська
ветеринарної медицини загальною
площею 94,3 кв. м

Олександрійський р-н, Олександрійська районна
с. Куколівка, вул. Квіт державна лікарня ветери
нева (Леніна), 5а
нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00700097

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Гараж А загальною площею 22,07
кв. м

Кірово
градська

Східний офіс Держ
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Нежитлова будівля Головківського Кірово
державного пункту ветеринарної градська
медицини з надвірними будівлями
загальною площею 95,6 кв. м

Олександрійський р-н, Олександрійська районна
с. Головківка, вул. Цен державна лікарня ветери
тральна (Леніна), 150 нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00700097

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Голованівський
р-н, смт Вільшан
ка, вул. Миру, 30-а,
гараж 1

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Адміністративне приміщення за
гальною площею 175,4 кв. м

Кірово
градська

Новоукраїнський р-н,
смт Добровеличківка,
вул. Центральна, 113

Східний офіс Держ
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Нежитлова будівля Новопразького Кірово
державного пункту ветеринар
градська
ної медицини загальною площею
27,4 кв. м

Олександрійський
р-н, смт Нова Прага,
вул. Миру (Леніна),
153/1

Олександрійська районна
державна лікарня ветери
нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00700097

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Гараж загальною площею 43,32
кв. м

Кірово
градська

Новоукраїнський р-н,
смт Добровеличківка,
вул. Поповича, 25

Східний офіс Держ
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Комплекс будівель, загальною
площею 269,3 кв. м

Кірово
градська

Петрівський р-н,
Головне управління ста
смт Петрове, вул. Пар тистики у Кіровоградській
кова (Кірова), 40
області, код за ЄДРПОУ
02360926

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Адмінбудівля з прибудовою гаражу Кірово
АА1 загальною площею 125,4 кв. м градська

Східний офіс Держ
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Комплекс будівель, загальною
площею 492,5 кв. м

Кірово
градська

Маловисківський
р-н, м. Мала Виска,
вул. Спортивна, 8

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Кропивницький р-н,
смт Компаніївка,
вул. Перемоги (Лені
на), 148

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Нежитлова будівля гаража /1 бокс/ Кірово
Б загальною площею 19,5 кв. м
градська

Східний офіс Держ
аудитслужби, код за ЄД
РПОУ 40477689

Комплекс будівель

Кірово
градська

Бобринецький р-н,
Бобринецька районна дер Регіональне відділення Фонду
м. Бобринець, вул. Ми жавна лікарня ветеринарної по Дніпропетровський, За
колаївська, 1
медицини, код за ЄДРПОУ порізькій та Кіровоградській
00700393
областях

Кропивницький
р-н, смт Устинівка,
вул. Ювілейна, гараж
2-б

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Група інвентарних об’єктів у скла Кірово
ді: будівля амбулаторії літ. «А»,
градська
сарай літ. «В», гараж літ. «Б»

Кропивницький
р-н, с. Покровське,
вул. Центральна, 68

Кіровоградська районна
державна лікарня ветери
нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00719257

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Амбулаторія загальною площею
55,9 кв. м

Кірово
градська

Кропивницький р-н,
с. Карлівка, вул. В.
Степова, 16

Кіровоградська районна
державна лікарня ветери
нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00719257

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Група інвентарних об’єктів у скла Кірово
ді: «А» – будівля амбулаторії; «а» – градська
прибудова; «Б» – гараж; «В» – са
рай; «Г» – убиральня; «Д» – сарай

Кропивницький р-н,
с. Володимирівка,
вул. Степова, 8

Кіровоградська районна
державна лікарня ветери
нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00719257

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Будівля телефонної станції літ. А-1 Донецька
загальною площею 91,9 кв. м

Волноваський р-н,
ПАТ «МАКСТРОЙ», код за
селище Урожайне, вул. ЄДРПОУ 05394759
Поштова, 1

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій та Луганській
областях

Інженерна споруда «Басейн бриз Донецька
кальний»

м. Слов’янськ, вул. Но ВАТ «Содовий завод», код
восодівська, 2
за ЄДРПОУ 00204895

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій та Луганській
областях

Група будівель і споруд автостанції Донецька
у складі: будівля автостанції пло
щею 236,1 кв. м, туалет площею
48,7 кв. м, навіс площею 226,9 кв.
м, навіс площею 12,6 кв. м, огоро
жа площею 18,2 кв. м, огорожа
площею 13,6 кв. м, замощення
площею 5215 кв. м

Маріупольський р-н,
ПАТ «Донецьке обласне
смт Ялта, вул. Маяков підприємство автобусних
ського, 48/18А
станцій», код за ЄДРПОУ
03113785

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій та Луганській
областях

Нежитлові приміщення №№ 1-9
Донецька
загальною площею 97,9 кв. м (ко
лишня лазня)

м. Краматорськ,
смт Шабельківка,
вул. Вільямса, 1

ТОВ «Агрофірма Степове»,
код за ЄДРПОУ 00848664

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій та Луганській
областях

Нежитлова будівля літ. "А-1" з
Донецька
прибудовами та ґанком (інв. № 26)

Покровський р-н,
КСП «Селидівське», код за
с. Новоєлизаветівка, ЄДРПОУ 00848196
вул. Широка, буд. 86А

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій та Луганській
областях

Кірово
градська

Головне управління ста
тистики у Кіровоградській
області, код за ЄДРПОУ
02360926

Приміщення теслярсько-столярної Кірово
майстерні площею 152,1 кв. м
градська

м. Олександрія,
вул. Заводська, 1

ПрАТ «НВО «Етал», код за
ЄДРПОУ 05814256

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Комплекс нежитлових приміщень

Кірово
градська

Олександрівський
р-н, смт Олександрів
ка, вул. Незалежності
України (Леніна), 2а

Головне управління ста
тистики у Кіровоградській
області, код за ЄДРПОУ
02360926

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Комплекс будівель

Кірово
градська

Новомиргородський
р-н, м. Новомиргород,
вул. Соборності (Лені
на), 302

Головне управління ста
тистики у Кіровоградській
області, код за ЄДРПОУ
02360926

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Установка бетонозмішувальна СБ- Кірово
140А (інв. № 034650)
градська

м. Олександрія,
вул. Заводська, 1

Приватне акціонерне това
риство «Науково-виробниче
о6’єднання «Етал», код за
ЄДРПОУ 05814256

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Каркас пилорами (iнв. № 031812) Кірово
градська

м. Олександрія,
вул. Заводська, 1

Приватне акціонерне това
риство «Науково-виробниче
о6’єднання «Етал», код за
ЄДРПОУ 05814256

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Будівля гаража загальною площею Кірово
85,5 кв. м
градська

Долинський р-н, м. До Головне управління Пен
линська, вул. Яковенка сійного фонду України в
Івана (40р. Жовтня), 4б Кіровоградській області, код
за ЄДРПОУ 20632802

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровський, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Новомиргородський
Управління Державної каз
р-н, м. Новомиргород, начейської служби України у
вул. Поповкіна, 35
Новомиргородському райо
ні Кіровоградської області,
код за ЄДРПОУ 37942426

Регіональне відділення Фонду
по Дніпропетровській, За
порізькій та Кіровоградській
областях

Гараж, Д, гараж, Г, гараж Б

Кірово
градська
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Область
місцезна
ходження
об’єкта

Назва об’єкта

Адреса(и)
об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄД Назва органу приватизації
РПОУ

Нежитлове приміщення загальною Донецька
площею 42,3 кв. м

м. Костянтинівка,
Державна інспекція енер Регіональне відділення Фонду
вул. Білоусова, 4, при гетичного нагляду України, по Донецькій та Луганській
міщення 3
код за ЄДРПОУ 42578602
областях

Будівля пошти інв. № 36, загаль
ною площею 65,1 кв. м

Донецька

Краматорський р-н,
с. Новомиколаївка, вул.
Молодіжна, 23а

Будівля контори госпслужби за
вода 1, загальною площею 114,1
кв. м

Донецька

м. Слов’янськ,
ВАТ «Содовий завод», код
вул. Світлодарська (ву за ЄДРПОУ 00204895
лиця Чубаря), 91

Нежитлова будівля гаражу В, за
гальною площею 115,4 кв. м

Донецька

Краматорський р-н,
м. Лиман, вул. Пушкі
на, 12-«Г»

Нежитлова будівля (колишня ко
тельна)

Луганська Попаснянський р-н,
сщ. Лисичанський,
вул. Молодіжна, 11

ПАТ «Лисичанська птахо
фабрика», код за ЄДРПОУ
00851459

Гараж літ. Б загальною площею
54,6 кв. м, що складає 26/100
частки будівлі

Луганська Сватівський р-н,
смт Красноріченське,
пров. Миру, 11-а

Кремінська районна дер
Регіональне відділення Фонду
жавна лікарня ветеринарної по Донецькій та Луганській
медицини, код за ЄДРПОУ областях
00710434

Відсутній

Комплекс будівель і споруд

Адміністративна будівля (62/100
частки)

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій та Луганській
областях

Управління державної каз Регіональне відділення Фонду
начейської служби України у по Донецькій та Луганській
м. Лимані Донецької облас областях
ті, код за ЄДРПОУ 37894853

Адміністративна будівля (частина) Луганська Сватівський р-н,
Регіональний офіс вод
смт Троїцьке, вул. Вей них ресурсів у Луганській
делівська, 2/1
області, код за ЄДРПОУ
01033757
Комплекс

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій та Луганській
областях

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій та Луганській
областях

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій та Луганській
областях

Луганська Старобільський р-н,
м. Старобільськ,
вул. Геологічна, 1

Дніпропетровська гео
Регіональне відділення Фонду
фізична експедиція «Дні
по Донецькій та Луганській
прогеофізика» Державного областях
геофізичного підприємства
«Укргеофізика», код за ЄД
РПОУ 01432747

Луганська Щастинський р-н,
с. Передільське,
вул. Приозерна, 22

Придніпровська геофізична Регіональне відділення Фонду
розвідувальна експедиція по Донецькій та Луганській
Державного геофізичного областях
підприємства «Укргео
фізика», код за ЄДРПОУ
01432730

Луганська Старобільський
р-н, с. Риб’янцеве,
вул. Миру, 17

Філія «Управління
«Укргазтехзв’язок» Акціо
нерного товариства «Укр
трансгаз», код за ЄДРПОУ
00154453

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій та Луганській
областях

Автогараж службового транспорту Луганська Старобільський
р-н, с. Риб’янцеве,
вул. Миру, 17-в

Філія «Управління
«Укргазтехзв’язок» Акціо
нерного товариства «Укр
трансгаз», код за ЄДРПОУ
00154453

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій та Луганській
областях

Нежитлові будівлі механізованого
загону № 1

Філія «Управління
«Укргазтехзв’язок» Акціо
нерного товариства «Укр
трансгаз», код за ЄДРПОУ
00154453

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій та Луганській
областях

Луганська Старобільський р-н,
с. Писарівка, вул. По
штова, 15

Нежитлова будівля загальною пло Луганська Старобільський р-н,
Філія «Управління
Регіональне відділення Фонду
щею 239,3 кв. м
с. Риб’янцеве, вул. На «Укргазтехзв’язок» АТ «Укр по Донецькій та Луганській
бережна, 68б
трансгаз», код за ЄДРПОУ областях
00154453
Нежитлова будівля загальною пло Луганська Старобільський
щею 15,2 кв. м
р-н, с. Риб’янцеве,
вул. Миру 29б

Філія «Управління
Регіональне відділення Фонду
«Укргазтехзв’язок» АТ «Укр по Донецькій та Луганській
трансгаз», код за ЄДРПОУ областях
00154453

Комплекс нежитлових будівель за Луганська Старобільський
гальною площею 749,5 кв. м
р-н, с. Риб’янцеве,
вул. Миру 29в

Філія «Управління
Регіональне відділення Фонду
«Укргазтехзв’язок» АТ «Укр по Донецькій та Луганській
трансгаз», код за ЄДРПОУ областях
00154453

Нежитлові будівлі по механізовано Луганська Старобільський р-н,
Філія «Управління
Регіональне відділення Фонду
му загону № 3
с. Риб’янцеве, вул. На «Укргазтехзв’язок» АТ «Укр по Донецькій та Луганській
бережна, 68-в
трансгаз», код за ЄДРПОУ областях
00154453
Нежитлова будівля

Луганська Старобільський р-н,
Філія «Управління
с. Риб’янцеве, вул. На «Укргазтехзв’язок» Акціо
бережна, 68-г
нерного товариства «Укр
трансгаз», код за ЄДРПОУ
00154453

Регіональне відділення Фонду
по Донецькій та Луганській
областях

Нежитлові приміщення А загаль
ною площею 418,1 кв. м

ІваноФранків
ська

м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська експе
бульвар Південний, 41 диція з геофізичних дослі
джень в свердловинах дер
жавного геофізичного під
приємства «Укргеофізика»,
код за ЄДРПОУ 01432776

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Нежитлове приміщення, загальною Іваноплощею 413,1 кв. м
Франків
ська

Івано-Франківський
Головне управління статис
р-н, смт Богородчани, тики в Івано-Франківській
вул. Петраша, 1
області, код за ЄДРПОУ
02360599

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Адміністративний будинок, А,
Іванозагальною площею 729,5 кв. м,
Франків
гараж, Б, загальною площею 49,1 ська
кв. м

м. Долина, вул. Пуш
кіна, 12

Головне управління статис
тики в Івано-Франківській
області, код за ЄДРПОУ
02360599

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

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

Калуський р-н,
смт Рожнятів,
вул. Шевченка, 3а

Головне управління статис
тики в Івано-Франківській
області, код за ЄДРПОУ
02360599

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Будинок загальною площею 84,6
кв. м

ІваноФранків
ська

Городенківський р-н, Городенківська районна
с. Чортовець, вул. До державна лікарня ветери
вженка, 31
нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00699551

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Поточищенська державна дільнич Іванона лікарня ветеринарної медицини Франків
у складі: будівля ветеринарної
ська
лікарні, А загальною площею 38,7
кв. м; навіс, Б площею 17,6 кв. м;
огорожа, 1 площею 47,3 кв. м

Городенківський р-н, Городенківська районна
с. Поточище, вул. Шев державна лікарня ветери
ченка, 74
нарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00699551

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Приміщення лікарні ветеринарної Іваномедицини у складі: ветлікарня, А Франків
загальною площею 74,5 кв. м; га ська
раж, Б площею 39,4 кв. м

Тисменицький р-н,
Тисменицька районна дер Регіональне відділення Фонду
смт Єзупіль, вул. Хви жавна лікарня ветеринарної по Івано-Франківській, Чер
льового, 2
медицини, код за ЄДРПОУ нівецькій та Тернопільській
05414195
областях

Підземна фортифікаційна спо
Іваноруда, А колишнього військового
Франків
містечка № 98, загальною площею ська
2501,3 кв. м

Богородчанський р-н,
с. Лесівка, вул. Л.
Українки, 130
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Управління облдержадмі
ністрації з питань ресурс
ного забезпечення, код за
ЄДРПОУ 33426782

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Продовження додатка 3

Назва об’єкта

Область
місцезна
ходження
об’єкта

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄД Назва органу приватизації
РПОУ

Адреса(и)
об’єкта

Автомобіль DAEWOO LANOS, легко Івановий седан, рік випуску 2006
Франків
ська

м. Галич, пл. Волі, 1

Галицька районна державна Регіональне відділення Фонду
адміністрація, код за ЄД
по Івано-Франківській, Чер
РПОУ 23806119
нівецькій та Тернопільській
областях

Автомобіль DAEWOO NUBIRA, лег Іваноковий, рік випуску 1998
Франків
ська

м. Галич, пл. Волі, 1

Галицька районна державна Регіональне відділення Фонду
адміністрація, код за ЄД
по Івано-Франківській, Чер
РПОУ 23806119
нівецькій та Тернопільській
областях

Автомобіль марки Газ 3110 «Вол
га», 2003 рік випуску

ІваноФранків
ська

м. Івано-Франківськ, Господарський підрозділ
вул. Грушевського, 21 управління Івано-Франків
ської обласної державної
адміністрації з питань ре
сурсного забезпечення, код
за ЄДРПОУ 33427126

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Автомобіль марки Газ 31105 «Вол Іванога», 2004 рік випуску
Франків
ська

м. Івано-Франківськ, Господарський підрозділ
вул. Грушевського, 21 управління Івано-Франків
ської обласної державної
адміністрації з питань ре
сурсного забезпечення, код
за ЄДРПОУ 33427126

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Автомобіль марки Газ 221710 «Со Іваноболь», мікроавтобус – D
Франків
ська

м. Івано-Франківськ, Господарський підрозділ
вул. Грушевського, 21 управління Івано-Франків
ської обласної державної
адміністрації з питань ре
сурсного забезпечення, код
за ЄДРПОУ 33427126

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Автомобіль MAZDA, Xedos 6 2.0
I V 6, легковий седан-В, рік ви
пуску 1998

ІваноФранків
ська

м. Рогатин, вул. Шев
ченка, 29

Відділ освіти та туризму
Рогатинської районної дер
жавної адміністрації, код за
ЄДРПОУ 42636700

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Автомобіль «ГАЗ», 3110 легковий
седан-В, рік випуску 2004

ІваноФранків
ська

м. Рогатин, вул. Шев
ченка, 29

Відділ освіти та туризму
Рогатинської районної дер
жавної адміністрації, код за
ЄДРПОУ 42636700

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Автомобіль «ГАЗ», 31105 легковий Іваноседан-В, рік випуску 2004
Франків
ська

м. Рогатин, вул. Шев
ченка, 29

Відділ освіти та туризму
Рогатинської районної дер
жавної адміністрації, код за
ЄДРПОУ 42636700

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Автомобіль «ВАЗ», 21213 легко
вий, рік випуску 2000

ІваноФранків
ська

м. Рогатин, вул. Шев
ченка, 29

Відділ освіти та туризму
Рогатинської районної дер
жавної адміністрації, код за
ЄДРПОУ 42636700

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Автомобіль ВАЗ 2107, легковий
седан – В, рік випуску 2006

ІваноФранків
ська

м. Галич, вул. Шевчен Фінансове управління Га
ка, 10
лицької районної державної
адміністрації, код за ЄД
РПОУ 02314056

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Автомобіль ВАЗ 217230 11001,
легковий комбі – В, рік випуску
2008

ІваноФранків
ська

м. Галич, вул. Шевчен Управління соціального за
ка, 10
хисту населення Галицької
районної державної адмі
ністрації, код за ЄДРПОУ
03193301

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Нежитлова будівля (ветлікарня)
загальною площею 52,5 кв.м

ІваноФранків
ська

Косівський р-н., с. Се Косівська районна держав
редній Березів, при
на лікарня ветеринарної
сілок Царинка, 1
медицини, код за ЄДРПОУ
00699632

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Нежитлова будівля дільнична
лікарня ветеринарної медицини,
огорожа

ІваноФранків
ська

Снятинський р-н.,
Снятинська районна дер
с. Шевченкове, вул. Л. жавна лікарня ветеринарної
Українки, 74
медицини, код за ЄДРПОУ
00699425

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Нежитлові будівлі дільничної лікар Іваноні ветеринарної медицини у складі: Франків
ветеринарна лікарня, А загальною ська
площею 78 кв. м; сарай, Б площею
38 кв. м; вбиральня, В; криниця, 1

Снятинський р-н, с. Іл Снятинська районна дер
лінці, вул. Хмельниць жавна лікарня ветеринарної
кого Богдана, 2А
медицини, код за ЄДРПОУ
00699425

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Нежитлові будівлі дільничної лікар Іваноні ветеринарної медицини у складі: Франків
будівля, А загальною площею 63,7 ська
кв. м; підвал А1; гараж, Б площею
51,5 кв. м

Снятинський р-н,
Снятинська районна дер
с. Княже, вул. Грушев жавна лікарня ветеринарної
ського, 61
медицини, код за ЄДРПОУ
00699425

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Автомобіль ГАЗ 31029, легковий
седан-В, рік випуску 1994

ІваноФранків
ська

м. Івано-Франківськ, Державний архів ІваноРегіональне відділення Фонду
вул. Сагайдачного, 42А Франківської області, код за по Івано-Франківській, Чер
ЄДРПОУ 03494623
нівецькій та Тернопільській
областях

Автомобіль ЗАЗ 1103, рік випуску
2000

ІваноФранків
ська

м. Галич, пл. Волі, 1

Відділ культури, національ
ностей та релігій Галицької
районної державної адмі
ністрації, код за ЄДРПОУ
02228368

Назва об’єкта

Окреме майно державної установи «Івано-Франківська установа виконання покарань
(№ 12)» у складі:
(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) Їдаль
ня 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);
(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);

Регіональне відділення Фонду
по Івано-Франківській, Чер
нівецькій та Тернопільській
областях

Об
Назва ба
ласть
лансоут
Адре
місце
римувача
са(и)
знахо
або збері
об’єкта
дження
гача, код
об’єкта
за ЄДРПОУ
Державна
установа
Івано- Калусь «ІваноФран кий р-н, Франківсь
ка установа
ківська с/рада
Тростя виконання
нецька, покарань
«Сівка» (№ 12)»,
код за
урочи
ЄДРПОУ
ще, 1
08563624

Назва орга
ну привати
зації
Регіональне
відділення
Фонду по
Івано-Фран
ківській,
Чернівецькій
та Терно
пільській
областях
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Об
Назва ба
ласть
лансоут
Адре
Назва орга
місце
римувача
са(и)
ну привати
знахо
або збері
об’єкта
зації
дження
гача, код
об’єкта
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта

(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 емоцій
ного розвантаження Літ. «33» (заг. пл. 30,1 кв. м); (10131007) Підсобне приміщення 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 пило
рами 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) Огорожа 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 Івано350,8 кв. м; будівля критої автостоянки автомобілів площею 386,2 кв. м; будівля про Фран
хідної площею 31,2 кв. м; будівля котельні площею 113,6 кв. м; огорожа металева ківська
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 сигналізації 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 водонапірна; башта во
донапірна 14 куб. м; будівля павільйону (ПК-24) площею 96 кв. м; дорога 100 пог. м

Назва об’єкта

Область
місцезна
ходження
об’єкта

Адреса(и)
об’єкта

м. Іва
но-Фран
ківськ,
вул. Бла
вацького
І. Отця,
22

Назва балансоутримувача
або зберігача, код за ЄДРПОУ

Окреме майно у складі: лаборатор
ний корпус літ. А, площею 859,50 кв.
м, склад літ. Б, площею 351,20 кв.
м, гараж літ В, площею 209,20 кв. м,
огорожа № 1

Черні
вецька

ПАТ «Ук
рнафта»,
код за
ЄДРПОУ
00135390

Регіональне
відділення
Фонду по
Івано-Фран
ківській,
Чернівецькій
та Терно
пільській
областях

Назва органу прива
тизації
Регіональне відділення
Фонду по Івано-Франків
ській, Чернівецькій та Тер
нопільській областях

м. Чернівці,
вул. Крижанів
ського Б., 23-А

Головне управління Держпродспо Регіональне відділення
живслужби в Чернівецькій області, Фонду по Івано-Франків
код за ЄДРПОУ 40416813
ській, Чернівецькій та Тер
нопільській областях

Будівля передавального радіоцентру, Черні
обзорний локатор, загальною площею вецька
87,40 кв. м

Глибоцький
р-н, с. Чагор,
вул. Грушевсько
го, 33

Львівський регіональний структур
ний підрозділ Украероруху дер
жавного підприємства обслугову
вання повітряного руху України,
код за ЄДРПОУ 19326017

Регіональне відділення
Фонду по Івано-Франків
ській, Чернівецькій та Тер
нопільській областях

Окреме майно (розмір частки 38/100), Черні
у складі: в адмінбудинку літ. "А-ІІІ"
вецька
приміщення: Пд. І – 8,50 кв. м, н/пд
ІІ – 10,10 кв. м, н/пд 1-1 9,10 кв. м, н/
пд 2-1 7,60 кв. м, н/пд 3-1 12,10 кв.
м, 3-1 15,60 кв. м, 3-2 23,60 кв. м, 3-3
10,40 кв. м, 3-4 10,00 кв. м, 3-5 23,60
кв. м, 3-6 12,10 кв. м, 3-7 7,50 кв. м,
3-8 1,30 кв. м, 3-9 1,00 кв. м, 3-10
15,50 кв. м, 3-11 3,40 кв. м, 3-12 15,60
кв. м, 3-13 11,20 кв. м, 3-14 15,40
кв. м, 3-15 33,40 кв. м, 3-16 3,60 кв.
м, 3-17 11,50 кв. м, 3-18 15,30 кв. м,
3-19 13,40 кв. м, гараж літ. "Б"

Чернівецький
р-н, м. Сторо
жинець, вул.
Лопуляка, 8

Головне управління статистики
у Чернівецькій області, код за
ЄДРПОУ 02363066

Регіональне відділен
ня Фонду по ІваноФранківській, Чернівець
кій та Тернопільській
областях

Нежитлова будівля літ. А, гараж літ. Б, Черні
склад літ. В, склад літ. Г, склад літ. Д, вецька
вбиральня, криниця

Дністров
ський р-н,
с. Романківці,
вул. Івасюка,1

Частина будівлі колишнього медпункту Черні
площею 42,3 кв. м
вецька

Чернівецький
ТзОВ «Суховерхівське», код за
р-н, с. Суховер ЄДРПОУ 31716233
хів, вул. Цен
тральна, 31

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.07.2022 № 12/01-04-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
(будівля-блок), літ. А-1 загальною площею 913,5 м2 за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Покров, вул. Заводська, 4. Об’єкт приватизовано шляхом продажу на аукціоні без умов
юридичною особою – ТОВ «КОТБ ГРУП ФРЕШ ФРУТС» (код за ЄДРПОУ 42570755).
Ціна продажу – 180 360,00 грн (сто вісімдесят тисяч триста шістдесят гривень 00 коп.),
у тому числі ПДВ – 30 060,00 грн (тридцять тисяч шістдесят гривень 00 коп.).
ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності
Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.07.2022 № 12/01-03-ЗВП затверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі
(склад реагентів), літ. Б-1 загальною площею 105,2 м2 за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Покров, вул. Заводська, 4. Об’єкт приватизовано шляхом викупу за результатами електронного аукціону без умов юридичною особою – ТОВ «КОТБ ГРУП ФРЕШ ФРУТС» (код за
ЄДРПОУ 42570755).
Ціна продажу – 25 200,00 грн (двадцять п’ять тисяч двісті гривень 00 коп.), у тому числі
ПДВ – 4 200,00 грн (чотири тисячі двісті гривень 00 коп.).

прийнято рішення
про приватизацію
ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій
та Хмельницькій областях від 13.07.2022 № 661 прийнято рішення про приватизацію
шляхом продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Бджільнянський спиртовий завод», код за
ЄДРПОУ 05459140, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський (колишній Теплицький)
р-н, с. Бджільна, вул. Заводська, 53.

Головне управління Держпродспо Регіональне відділення
живслужби в Чернівецькій області, Фонду по Івано-Франків
код за ЄДРПОУ 19326017
ській, Чернівецькій та Тер
нопільській областях
Регіональне відділення
Фонду по Івано-Франків
ській, Чернівецькій та Тер
нопільській областях

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

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській,
Закарпатській та Волинській областях від 13.07.2022 № 01129 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта малої приватизації державної власності: окремого майна – групи
інвентарних об’єктів у складі: ветлабораторія «А-1» площею 263,0 м2, крематорій «Б»
площею 31,0 м2, віварій «В» площею 69,1 м2, сарай «М» площею 5,8 м2, погріб «П» за
адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Сколе, вул. Святослава князя,14,
що перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській
області (код за ЄДРПОУ 40349068), шляхом продажу на аукціоні без умов.

ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Киє
ву від 08 липня 2022 року № 666 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації – окремого майна – групи нежитлових приміщень загальною площею
370,6 м2, № 200, літ. Б:Б' (№№ 1-6 площею 75,8 м2, мск № II-XVI площею 294,8 м2)
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, що перебуває на балансі Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації (код за
ЄДРПОУ 00731583).


ІНФОРМАЦІЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській
та Миколаївській областях щодо конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 27.07.2022
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській
областях інформує про відміну конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, оголошеного на 27.07.2022, інформація про проведення якого опублікована в газеті «Відомості
приватизації» № 18 (1428) від 13.07.2022 на стор. 7-8.
Над номером працювали:
В. П. Борківська
Т. М. Карпюк
Л. П. Пюра
О. В. царуліца

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

м. КИЇВ

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

!

результати продажу об’єктів малої приватизації

ІНФОРМАЦІЯ
про результати продажу об’єкта малої приватизації
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Уладівський спиртовий завод»,
код за ЄДРПОУ 05459163, за адресою: 22320, Вінницька обл., Хмільницький (колишній Літинський р-н), с. Уладівка, вул. Некрасова, 1.
Приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні з умовами юридичною особою – ТОВ «ТАЙМКОЛ», код за ЄДРПОУ 43859214. Ціна продажу об’єкта – 60 120 000,00 грн
(шістдесят мільйонів сто двадцять тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ – 10 020 000,00 грн
(десять мільйонів двадцять тисяч грн 00 коп.).

ІваноІвано-Франківсь Акціонерне товариство «Укртран
Франків кий р-н, смт Бо сгаз», код за ЄДРПОУ 30019801
ська
городчани,
вул. Шевченка,
7, корпус 4

тел. (044) 200-35-01

Управління малої приватизації, т. 200-31-64

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ

Вбудоване приміщення (магазин)

Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Т. М. КАРПЮК,

мала приватизація





ІНФОРМАЦІЯ
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Киє
ву від 12 липня 2022 року № 671 прийнято рішення про приватизацію об’єкта малої
приватизації – єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства
«Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування» за адресою: м. Київ,
вул. Полковника Шутова, 9, шляхом продажу на аукціоні з умовами.
Адреса видавця:

Віддруковано:

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

ПП «Волинська друкарня»,

просп. Волі, 27, м. Луцьк, 43025
e-mail: poligraftip_lutsk@ukr.net

Тираж: 50 прим.
Замовлення № 1596

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