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

результати продажу об’єктів малої приватизації

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності

Об’єкт малої приватизації – група нежитлових будівель та приналежного до них майна, 
у складі: гаражі з побутовою кімнатою (О-1) загальною площею 394,9 м2, склад-гараж (Л-1) 
загальною площею 475,6 м2, склад з навісом (К-1) загальною площею 70,7 м2, розливна 
(З-1) загальною площею 55,9 м2, склад бочкотари (М-1) загальною площею 212,8 м2, 
башта Рожновського, дизельна (Г-1) загальною площею 35,9 м2, трансформаторна під-
станція (Д-1) загальною площею 30,4 м2, колодязь (Т-1), естакада (Ф-1), під’їзна заліз-
нична колія, резервуари наземні металеві (23 од.), огорожа території, асфальтобетонне 
покриття, розташований за адресою: Чернігівська обл., Городнянський р-н, с. Вокзал-
Городня, вул. Вокзальна, 45б, приватизовано шляхом викупу зі збереженням умов про-
дажу, передбачених аукціоном, єдиним заявником – ТОВ «Ромісоф» (код 43008736). Ціна 
продажу об’єкта становить 1 728 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 288 000,00 грн.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-
ській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт 
державної власності малої приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – блок по-
гребів та сараїв на 96 місць за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія, 
вул. Садова, 20 – 23.

Приватизовано юридичною особою – приватним підприємством «Українська 
економіко-правова група», ідентифікаційний код юридичної особи 21579949, яке визна-
но переможцем електронного аукціону.

Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 17691,45 грн, ПДВ – 3538,29 грн, з ура-
хуванням ПДВ – 21229,74 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта державної власності

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській та Сум-
ській областях приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами в електронній 
формі об’єкт державної власності малої приватизації – окреме майно – нежитлову бу-
дівлю колишньої лазні за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб, 
вул. Гагаріна, 23а.

Приватизовано фізичною особою – Тарасовим Володимиром Анатолійовичем.
Ціна продажу об’єкта: без урахування ПДВ – 27500,00 грн, сума ПДВ – 5500,00 грн, з 

урахуванням ПДВ – 33000,00 грн.

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

1. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – приміщення будівлі цеху контрольно-
вимірювальних приладів і автоматики загальною площею 860,2 м2 за адресою: Жито-
мирська обл., м. Житомир, вул. Промислова, 1/154, що перебуває на балансі Головного 
управління Держпродспоживслужби в Житомирській області (код за ЄДРПОУ 40346926), 
приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні за методом покрокового зни-
ження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій юридичною особою – 
Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМІСАР ІНДАСТРІ» за ціною 83 341,80 грн 
(вісімдесят три тисячі триста сорок одна грн 80 коп.), у т. ч. ПДВ – 13 890,30 грн (тринад-
цять тисяч вісімсот дев’яносто грн 30 коп.).

2. Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля дільниці ветеринарної медицини 
загальною площею 85,1 м2 за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Зань-
ки, вул. Цвіточна, 1, що обліковується на балансі Радомишльської районної державної 
лікарні ветеринарної медицини, приватизовано шляхом викупу фізичною особою – Поно-
маренко Галиною Анатоліївною, яка єдина подала заяву на участь в електронному аукціоні 
зі зниженням стартової ціни, за ціною 42720,00 грн (сорок дві тисячі сімсот двадцять грн 
00 коп.), у т. ч. ПДВ – 7120,00 грн (сім тисяч сто двадцять грн 00 коп.).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно – будівля загальною площею 289,4 м2 
за адресою: Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт Білокуракине, вул. Історична, 
85, балансоутримувач – ДП «Центр державного земельного кадастру» (код за ЄДРПОУ 
21616582), приватизовано на електронному аукціоні без умов фізичною особою – під-
приємцем Дубіною Сергієм Вікторовичем за 96 000,00 грн (дев’яносто шість тисяч грн 
00 коп.), у т. ч. ПДВ – 16 000,00 грн (шістнадцять тисяч грн 00 коп.).

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – Єдиний майновий комплекс Державного підприємства 
«Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов проце-
су перевезень на залізничному транспорті», код за ЄДРПОУ 23460862, за адресою: м. Хар-
ків, майдан Фейєрбаха, 7, приватизовано на електронному аукціоні з умовами фізичною 
особою – Пугачовим Віктором Миколайовичем за 7113,00 грн (сім тисяч сто тринадцять 
грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 1185,50 грн (одна тисяча сто вісімдесят п’ять грн 50 коп.).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – внутрішньозаводські залізничні колії за адресою: Хер-
сонська обл., м. Каховка, Чаплинське шосе, 7, приватизовано шляхом викупу покупцем, 
який єдиний подав заяву на участь в електронному аукціоні зі зниженням стартової ціни, – 
Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРЕКСІМІНВЕСТПРОМ», код за ЄДРПОУ 
33600705. Ціна продажу об’єкта приватизації – 1 454 400,00 грн (один мільйон чотириста 
п’ятдесят чотири тисячі чотириста грн 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 242 400,00 грн (двісті сорок 
дві тисячі чотириста грн 00 коп.).

продаж об’єктів малої приватизації

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Тернопільській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях  
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна –  
Козлівського місця провадження діяльності та зберігання спирту  
ДП «Укрспирт», що перебуває на балансі ДП «Укрспирт»  
(код за ЄДРПОУ 37199618)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  окреме майно Козлівського місця 
провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» у складі:
(300002) Адміністративно-побутовий корпус (адмінкорпус), (300017) Адміністративно-

побутовий корпус, (будівля їдальні) (заг. пл. 842,9 кв.м), (300032) Матеріальний склад 
(зерносклад), (300024) Матеріальний склад, (300025) Матеріальний склад (прибудова) 
(заг. пл. 825,7 кв.м), (300006) Виробничий корпус (будівля варильного відділення), 
(300009) Виробничий корпус (будівля бродильного відділення) (заг. пл. 2 386,1 кв.м), 
(300016) Будівля складу ПММ (заг. пл. 19,1 кв.м), (300030) Будівля розмельного відді-
лення, (300013) Галереї (заг. пл. 1211 кв.м), (300031) Будівля зерноскладу (заг. пл. 1772,2 
кв.м), (300007) Виробничий корпус №2 (горілчаний цех), (300033) Виробничий корпус 
№2 (будівля солодового відділення), (300022) Виробничий корпус №2 (виробнича лабо-
раторія), (300021) Виробничий корпус №2 (будівля крохмального цеху) (заг. пл. 2719,6 
кв.м), (300019) Будівля котельні, (300020) Будівля котельні (прибудова) (заг. пл. 616,8 
кв.м), (300012) Будівля прохідної (заг. пл. 110,9 кв.м), (300023) Будівля насосної мазут-
ного господарства (заг. пл. 49,4 кв.м), (300028) Корівник (заг. пл. 1267,4 кв.м), (300026) 
Будівля мехмайстерні (заг. пл. 596,3 кв.м), (300001) Гаражі (заг. пл. 787,6 кв.м), (300015) 
Тарний склад (заг. пл. 555,8 кв.м), (300003) Будівля дизель-генератора (артсвердловина 
№1), (300008) Будівля дизель-генератора (заг. пл. 128,9 кв.м), (300018) Будівля комп-
ресорної станції, (300014) Будівля компресорної станції (старе спиртосховище) (заг. пл. 
272,6 кв.м), (300036) Спиртосховище (заг. пл. 538,9 кв.м), (300005) Будівля ректифіка-
ційного відділення (заг. пл. 633,4 кв.м), (300011) Будівля їдальні (заг. пл. 124 кв.м), 
(300037) швейний цех (заг. пл. 181,1 кв.м), (300027) Будівля очисних споруд (заг. пл. 46,1 
кв.м), (300010) Будівля насосної оборотного водопостачання (заг. пл. 20,5 кв.м), (300035) 
Спиртосховище, вагова з прохідною (будівля спиртобази) (заг. пл. 606 кв.м), (300034) 
Мірно-відпускне відділення, наливна естакада, (заг. пл. 154,7 кв.м), (300004) Споруда 
артсвердловини №2, (300029) Склад металевий (заг. пл. 512 кв.м), (300038) Бардона-
громаджувачі, (300039) Мелясна ємність, (300040) Завальна яма, (300041) Силосний 
склад виробничий, (300042) Завальна яма, (300043) Огорожа заводу, (300044) Під’їзні 
дороги, (300045) Під’їзні дороги, (300046) Під’їзні дороги, (300047) Під’їзні дороги, 
(300048) Димова труба, (300049) Відстойники, (300050) Зерносклад металевий, (300051) 
Огорожа спиртобази, (300052) Під’їзні дороги ж/д станції, (300053) Під’їзні колії (Ястру-
бово), (300054) Мережа виробничих трубопроводів, (300055) Мережа водопостачання, 
(300056) Мережа каналізації, (300057) Мережа паропостачання, (300058) Трубопровід 
водоочистки, (300059) Газопровід котельні, (300060) Водопровід крохмального цеху, 
(300061) Трубопровід крохмального, (300062) Передатні пристрої мазутного, (300063) 
Зовнішнє передаточне обладнання спиртобази, (300064) Кабель ЛЕП спиртобази, 
(300065) Компресор Aircast СБ4/С-100, (300066) Насос вакуумний КО 503, (300067) Гра-
фопроектор ЛИТЕР 1250, (300068) Монітор 17" Samsung 730BF TFT, (300069) Комп’ютер 
Sempron 64, (300070) Монітор 22" LG TFT, (300071) Ноутбук ASUS A7U, (300072) Теле-
факс Panasonic KX-FL403, (300073) Монітор 17" LG FL 1752S TFT, (300074) Комп`ютер 
Celeron 2600, (300075) Телефакс Panasonic KX-FL403, (300076) Насос ЕВВ 6-16-110, 
(300077) Насос ЕВВ 6-16-140, (300078) Насос ЕВВ 6-16-90, (300079) Насос ЕВВ 8-40-90, 
(300080) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300081) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300082) Насос ЕЦВ 8-40-90, 
(300083) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300084) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300085) Насос ЕЦВ 8-40-90, 
(300086) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300087) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300088) Насос ЕЦВ 8-40-90, 
(300089) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300090) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300091) Насос ЕЦВ 8-40-90, 
(300092) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300093) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300094) Насос ЕЦВ 8-40-90, 
(300095) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300096) Насос ЕЦВ 8-40-90, (300097) Насос 3М 40-200/5.5, 
(300098) Насос НЖН-200, (300099) Насос НЖН-200, (300100) Насос СМ-125-80-315/4, 
(300101) Насос СМ-150-125-315/4а, (300102) Бражна колона, (300103) Бражна колона 
№2, (300104) Водонапірний бак, (300105) Декантер, (300106) Дефлегматор F=100 м2, 
(300107) Дефлегматор F=18 м2, (300108) Дефлегматор F=20 м2, (300109) Дефлегматор 
F=20 м2, (300110) Дефлегматор F=25 м2, (300111) Дефлегматор F=40 м2 н.ж., (300112) 
Дефлегматор F=40 м2 н.ж., (300113) Дефлегматор F=40 м2 н.ж., (300114) Дефлегматор 
F=50 м2 н.ж., (300115) Дефлегматор F=63 м2 н.ж., (300116) Дефлегматор F=65 м2, 
(300117) Дефлегматор БРУ, (300118) Епюраційна колона, (300119) Кип’ятильник F=10 
м2, (300120) Кип’ятильник, (300121) Кип’ятильник, (300122) Кип’ятильник F=20 м2 н/ж, 
(300123) Комплект ректифікаційного обладнання, (300124) Конденсатор, (300125) Кон-
денсатор 10м, (300126) Конденсатор F=10 м2, (300127) Конденсатор F=10 м2, (300128) 
Конденсатор F=10 м2, (300129) Конденсатор F=21 м2, (300130) Ліхтар оглядовий 
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продаж об’єктів малої приватизації

3-ходовий, (300131) Ліхтар оглядовий 3-ходовий, (300132) Ліхтар оглядовий 3-ходовий, (300133) Ліхтар огля-
довий 3-ходовий, (300134) Ловушка F=5 м2, (300135) Метанольна колона (ККО), (300136) Насос 3М 40-160/4.0, 
(300137) Насос 3М 40-160/4.0, (300138) Насос 3М 40-200/5.5, (300139) Насос 3М 40-200/5.5 А, (300141) На-
сос 3М 65-200/22, (300142) Насос 3М 65-200/22, (300143) Насос 5SV02F003T-Atex/ II2G EExd IIBT4 IP5, (300144) 
Насос 5SV02F003T-Atex/ II2G EExd IIBT4 IP5, (300145) Насос 5SV02F003T-Atex/ II2G EExd IIBT4 IP5, (300146) 
Насос 5SV02F003T-Atex/ II2G EExd IIBT4 IP5, (300147) Насос DWO 200 М, (300148) Насос DWO 400, (300150) 
Насос EBARA 3М 40-200/5.5, (300152) Насос WILO MHI 205-1/E/3-400-50-2, (300153) Насос WILO MHI 805-1/
E/3-400-50-2, (300154) Насос WILO MHI 805-1/E/3-400-50-2, (300155) Насос WILO MHI 805-1/E/3-400-50-2, 
(300156) Насос ВВН 1-3, (300157) Насос ВВН 1-3, (300158) Насос ВВН 1-3, (300159) Насос ВВН 3/0.4, (300160) 
Насос ВВН 3/0.4, (300162) Насос ВВН 3/0.4, (300163) Насос ВВН 3/0.4, (300164) Насос СМ 80-50-200/4 з ел. 
двиг. 4/1500 АИР100L4, (300166) Підігрівач, (300167) Підігрівач, (300169) Підігрівач бражки F=76 м2 н.ж., (300171) 
Ректифікаційна колона, (300172) Розгонна колона (КРЕАФ), (300173) Сивушна колона д.900, (300174) Спирто-
ловушка F=12 м2, (300175) Теплообмінник 10ТНх30/1Р-SC-S, (300176) Теплообмінник BRO. 1-3-1.0 N-ІІ, (300177) 
Теплообмінник спіральний F=40 м.кв. н/ж, (300178) Теплообмінник спіральний F=40 м.кв., (300179) Теплооб-
мінник ТНх20/1Р-SC-S, (300180) Газоаналізатор 4-канальний, (300181) Газоаналізатор 4-канальний, (300182) 
Кип’ятильник F=20, (300183) Кип’ятильник А=10 м2, (300184) Конденсатор 10м, (300185) Автоматика БРУ, 
(300186) Витратомір-лічильник для води та гомогенних середовищ, (300187) Клапан 25нж 50нж ДУ 25, (300188) 
Клапан 25ч 37нж ДУ 100, (300189) Клапан 25ч 37нж ДУ-50, (300190) Клапан 25ч 37нж ДУ-50, (300191) Клапан 
25ч 38нж ДУ 80, (300192) Клапан 25ч 38нж ДУ 80, (300193) Клапан 8-709-11 ДУ-20, (300194) Клапан ДУ-50, 
(300195) Клапан ДУ-80 н/ж, (300196) Клапан зворотній DN100 Pn16, (300197) Клапан зворотній DN100 Pn16, 
(300198) Клапан регулюючий 25нж 48нж ДУ 40, (300199) Клапан регулюючий 25нж 48нж ДУ 40, (300200) Клапан 
регулюючий 25нж 48нж ДУ 40, (300201) Клапан регулюючий 25с 50нж ДУ 15, (300202) Клапан регулюючий 25ч 
37нж, (300203) Клапан регулюючий 25ч 37нж, (300204) Клапан регулюючий 25ч 37нж ДУ 80, (300205) Клапан 
регулюючий 25ч 37нж ДУ 80, (300206) Клапан регулюючий 25ч 38нж ДУ 50, (300207) Масовий витратомір MASS 
2100, (300208) Метран 100-Вн-ДВ-1241-02-МП, (300209) Метран 100-Вн-ДИВ-1341-02-МП, (300210) Метран 
100-ДИВ-1341-02-МП, (300211) Метран 100-Ех-ДВ-1241-02-МП, (300212) Метран 100-Ех-ДД-1420-02МП, 
(300213) Метран 100-Ех-ДД-1420-02МП, (300214) Метран 100-Ех-ДД-1420-02МП, (300215) Метран 100-Ех-
ДД-1420-02МП, (300216) Метран 100-Ех-ДД-1422-02МП, (300217) Метран 100-Ех-ДД-1422-02МП, (300218) 
Метран 100-Ех-ДД-1422-02МП, (300219) Метран 100-Ех-ДД-1422-02МП, (300220) Метран 100-Ех-ДД-1430-
02-МП, (300221) Метран 100-Ех-ДД-1430-02-МП, (300222) Монітор 19» Samsung 192 V TFT, (300223) Монітор 
19» Samsung 943N TFT, (300225) Позиціонер ППС-100-25, (300226) Позиціонер ППС-100-25, (300227) Позиці-
онер ППС-100-25, (300228) Позиціонер ППС-100-25, (300229) Ротаметр РМ 1.6 жуз, (300230) Ротаметр РМ 2.5 
ЖУЗ, (300231) Ротаметр РМ-0.04 Ж, (300232) Ротаметр РМ-0.04 Ж, (300233) Ротаметр РМ-0.4 Ж, (300234) 
Ротаметр РП 0.16 ЖУЗ, (300235) Ротаметр РП 0.25 ЖУЗ, (300236) Ротаметр РП 0.25 ЖУЗ, (300237) Ротаметр 
РП 0.4 1Ж, (300238) Ротаметр РП 2.5 жуз, (300239) Ротаметр РП 2.5 1Ж, (300240) Ротаметр РП 2.5 жуз, (300241) 
Електрообладнання, (300242) Лічильник води ДУ 80, (300243) Частотний перетворювач VLT AQUA Drive FC 200 
FC-202P11KT, (300244) Частотний перетворювач VLT Micro Drive FC-51 FC-051P22KТ, (300245) Частотний пе-
ретворювач VLT Micro Drive FC-51 FC-051P5K5, (300246) Частотний перетворювач VLT Micro Drive FC-51 FC-
051P7K5, (300247) Частотний перетворювач VLT Micro FC-051P5K5, (300248) Частотний перетворювач Danfoss 
VLT 2815, (300249) Частотний перетворювач Danfoss VLT 2815, (300250) Компресор ПКС-3.5 А, (300251) Станок 
деревообробний, (300252) Комп’ютер Asus, (300253) Комп’ютер Athlon, (300254) Монітор 17» Samsung 713N 
TFT, (300255) Монітор 19» Samsung 913N TFT, (300256) Монітор 19» Samsung SM B1930NW T, (300257) Монітор 
20» Philips 201Е TFT, (300258) Агрегат АВР-3000, (300259) Апарат ферментної обробки АФО №1, (300261) Апа-
рат ферментної обробки АФО №3, (300262) Вакуум випаровувач, (300263) Зварочний апарат, (300265) Млин 
дисковий гомогенізуючий МДГ-36-М, (300266) Насос EBARA 3М 40-200/11, (300267) Насос EBARA 3М 40-
200/11, (300268) Насос EBARA 3М 65-160/11, (300269) Насос EBARA 3М 65-160/11, (300270) Насос JL-65, 
(300271) Оцукрювач, (300272) Редуктор 3МПМ-50-56-680-320, (300273) Редуктор 3МПМ-50-56-680-320, 
(300274) Редуктор 3МПМ-50-56-680-320, (300275) Редуктор 3МПМ-50-56-680-320, (300276) Редуктор 3МПМ-
50-56-680-320-380УЗ, (300277) Теплообмінник спіральний F=40 м.кв н/ж, (300278) Теплообмінник спіральний 
F=40 м.кв н/ж, (300279) Теплообмінник спіральний F=40 м.кв н/ж, (300280) Теплообмінник спіральний F=40 
м.кв н/ж, (300281) Головка гостропарова, (300282) АСУ варильного відділення, (300283) АСУ варочного відді-
лення, (300284) Компактна станція оператора АСУ, (300285) Монітор 19» LG Flatron TFT, (300286) Установка 
конденсаторної компенсації реактивної енергії варки, (300287) Електропривід AMV (E) 35 на клапан Danfoss 
VFS2 ДУ-25, (300288) Клапан 25ч 38нж ДУ 80, (300289) Клапан ДУ-80 н/ж, (300290) Насос DMS 
4-7A-PP/E/C/F-1111F, (300291) Насос DMS 4-7A-PP/E/C/F-1111F, (300292) Привід GM24A-SR, (300293) Час-
тотний перетворювач VLT AQUA Drive, (300294) Частотний перетворювач Danfoss VLT 2880, (300295) Головка 
закаточна (К-4-28), (300298) Кран МП 007-80, (300299) Кран МП 007-80, (300300) Кран МП 007-80, (300301) 
Кран МП 007-80, (300302) Кран МП 007-80, (300303) Кран МП 007-80, (300304) Кран прохідний, (300305) Кран 
прохідний, (300306) Кран прохідний, (300307) Кран прохідний, (300308) Кран прохідний, (300309) Кран про-
хідний, (300310) Кран прохідний, (300312) Намивний фільтр, (300313) Патрон укупорювальний, (300314) Патрон 
укупурювальний, (300315) Пісочний фільтр, (300316) Пристрій для розливу рідини, (300317) Сортувальний чан, 
(300318) Станок пакув. УМЦ-600 УХЛ-4, (300320) Устаткування для фільтрації горілки, (300322) Фільтр ТО, 
(300323) Комп`ютер Athlon 4400, (300324) Монітор 22» Samsung TFT, (300325) Дизель-генератор, (300326) На-
сос WILO TOP-S30/10 EM PN6/10, (300328) Дріжджанка №1-7, (300329) Машинка для миття ємкостей ММН-4Н, 
(300330) Мішальний механізм дріжджанки №1, (300331) Мішальні пристрої дріжджанки №7, (300332) Мотор-
редуктор 3МПМ-50-56-515-32, (300333) Мотор-редуктор 3МПМ-63-28-125С-С-320, (300334) Мотор-редуктор 
4МП-40-45-375-110, (300335) Насос 3 MHS 32/200 5.5, (300336) Насос 3 MHS 40/200 5.5, (300338) Насос 3М 
65-160/7.5, (300339) Насос 3М 65-160/7.5, (300340) Насос 3М 65-160/7.5, (300341) Насос 3М 65-160/7.5, 
(300342) Насос 3М 65-160/7.5, (300343) Насос 3М 65-160/7.5, (300344) Насос 3М 65-160/7.5, (300345) Насос 
3М 65-160/7.5, (300346) Насос 3М 65-160/7.5, (300347) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж, (300348) Насос 3М 65-160/7.5 
н/ж, (300349) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж, (300350) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж, (300351) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж, 
(300352) Насос CR 16-120 F, (300353) Насос EBARA 3М 40-200/7.5, (300354) Насос пневматичний мембранний 
PHOENIX 20 P HTTPV, (300355) Насос СД 160/45а, (300358) Редуктор 3МПМ-50-56-515-320, (300359) Тепло-
обмінник, (300360) Теплообмінник (Бражний чан №1), (300361) Теплообмінник (Бражний чан №2), (300362) 
Теплообмінник (Бражний чан №3), (300363) Теплообмінник (Бражний чан №5), (300364) Теплообмінник (Браж-
ний чан №6), (300365) Чан бродильний №1, (300366) Чан бродильний №2, (300367) Чан бродильний №3, 
(300368) Чан бродильний №4, (300369) Чан бродильний №5-9, (300372) АСУ дріжджобродильного відділення, 
(300373) Блок безперебійного живлення ББЖ APS-Smart 1000VА, (300375) Компресор ПКС-3.5 А, (300376) По-
вітрозбірник V=1.5 м3, (300377) Повітрозбірник V=1.5 м3, (300378) Ротаметр РМ 2.5 ЖУЗ, (300379) Частотний 
перетворювач VLT Micro FC-051P5K5, (300380) Частотний перетворювач Danfoss VLT 2855, (300381) Частотний 
перетворювач Danfoss VLT 2875, (300382) Автомат 600А, (300383) Трансформатор 630 КВА, (300384) Транс-
форматор 630 КВА, (300385) Установка конденсаторної компенсації реактивної енергії енергомережі, (300386) 
Вага автомобільна ТВА-80-20-18(8) Пф-25(RC3), (300388) Електромарміт, (300389) Компресор ПК-5.25, (300390) 
Установка для очистки і сушіння повітря, (300391) Автомат електричний пакетного перекл. в ящ. ППЯ, (300392) 
Автомат електричний пакетного перекл. в ящ. ППЯ, (300393) Ел. двигун 30 кВт, (300394) Плавний пуск Danfoss 
MCD 30307, (300395) Силове обладнання, (300396) Насос EBARA 3М 65-200/22, (300397) Теплообмінник M15-
MFM8 89, (300398) АСУ процесом горіння в котлах, (300399) Електромагнітний витратомір ПРЕМ ДУ-80, (300400) 
Клапан VFS-2 ДУ-50 з електроприводом AMV (E) 35, (300401) Метран 100-ДИ-1161-11-МП, (300402) Метран 
100-Ех-ДИ-1161-11-МП, (300403) Метран 100-Ех-ДИ-1161-11-МП, (300404) Метран 100-Ех-ДИВ-1311-02-МП, 
(300405) Метран 100-Ех-ДИВ-1311-02-МП, (300406) Метран 100-Ех-ДИВ-1341-02МП, (300407) Метран 100-
Ех-ДИВ-1341-02МП, (300410) Мікропроцесорний регулятор МТР-8-15-08-3-00-000-0-220, (300411) Мікро-
процесорний регулятор МТР-8-15-08-3-00-000-0-220, (300412) Привід GM24A-SR, (300413) Привід SM24A-
SR-TP з універсальним хомутом, (300414) Привід SM24A-SR-TP з універсальним хомутом, (300415) Вентилятор 
парового котла, (300416) Вентилятор парового котла, (300417) Газопостачання котельні, (300418) Димосос, 
(300419) Економайзер котла ДКВР 10/13 №289, (300420) Економайзер котла ДКВР 10/13 №329, (300421) Ел. 
двигун АУР-100, (300422) Електродвигун, (300423) Електродвигун, (300424) Електродвигун, (300425) Електро-
двигун димососа котла №289, (300426) Зварка, (300427) Модуль зв’язку MC-IMOD-VEGA-1, (300428) Насос, 
(300429) Насос 3М 65-160/7.5 н/ж, (300430) Насос CD/E 120/20, (300432) Насос EBARA CD 200/20, (300433) 
Насос IRG 65-160, (300434) Насос IRG 80-125 5.5 кВт, (300435) Насос IRG 80-160, (300436) Насос WILO MVI 
21614, (300437) Насос WILO MVI 3212, (300438) Насос високого тиску CR2-180, (300439) Насос К 80-50-200 А, 
(300440) Охолоджувач випару, (300441) Паровий котел ДКВР 10/13 №289, (300442) Паровий котел ДКВР 10/13 
№329, (300443) Паровий котел Е 1/9, (300444) Підігрівач трубчастий, (300445) Повітрозбірник V=1.5 м3, (300446) 
Повітрозбірник V=1.5 м3, (300447) Повітропідігрівач на теплових трубах, (300448) Повітропідігрівач на тепло-
виих трубах, (300449) Станція управління подачі газу в котел, (300450) Станція управління подачі газу в котел, 
(300451) Теплообмінник, (300452) Теплообмінник водяний ОКН-2.5-170-3, (300453) Установка конденсаторної 
компенсації реактивної енергії котельні, (300454) Фільтр, (300455) Фільтр, (300456) Фільтр механічний ДУ-1500, 
(300457) Фільтр очисний, (300458) Фільтр ХВО, (300459) Клапан VFS 2 DN15/16 з електроприводом АМЕ 25 
24V, (300460) Клапан регулюючий для пари Danfoss VFS2 ДУ-25, (300461) Частотний перетворювач VLT AQUA 
Drive 22кВт, (300462) Частотний перетворювач Danfoss (22 кВт), (300463) Частотний перетворювач Danfoss LС 
301 (55кВт), (300464) Блок безперебійного живлення ББЖ APC-Smart 1500VA, (300465) Комп`ютер Celeron 2.4, 
(300466) Комп`ютер Sempron 3000, (300467) Монітор 17» Samsung 710V TFT, (300468) Принтер HP LJ 1010, 
(300469) Насос П6-ППВ-100, (300470) Кран-балка, (300471) Вентилятор, (300472) Вентилятор ВН-144-17, 
(300473) Верстат, (300474) Верстат токарний 16К20, (300475) Випрямлювач струму, (300476) Зварочний транс-
форматор, (300477) Зварювальний апарат, (300478) Наждак електричний 3л-631, (300479) Насос HD10/25 S, 
(300480) Ножиці комбіновані МВ-5-1-2, (300481) Повітрозбірник, (300482) Пресножиці, (300483) Робоче місце 
зварщика, (300485) Станок ДП, (300486) Станок заточний, (300487) Станок ножовочний, (300488) Станок сверд-
лильний, (300489) Станок токарно-гвинтовий, (300490) Станок токарно-шліф., (300491) Токарний станок, 
(300492) Трансформатор, (300493) Універсальний фрезерний станок, (300494) Установка для чистки труб 
фрезою «Крок 3.2», (300497) Компресор роторний 32ВФ-М-50-13.2-1-18.5, (300499) Дробілка ДКУ, (300500) 
Батарейна установка циклонів 4 БЦШ-500, (300501) Конвеєр ф 500 1-3 м, (300502) Натяжна станція, (300503) 
Норія Н-50 вис=20м, (300504) Силова зборка (ж/д станц.), (300505) Бункер вентиляційний БВ-4, (300506) Бун-
кер вентиляційний БВ-4, (300507) Бункер вентиляційний БВ-4, (300508) Вентилятор алюм. ВЦ 14-46 №3,15, 
(300509) Дизмембратор, (300510) Дробарка А1-ДМ2Р, (300511) Дробарка А1-ДМ2Р-75, (300512) Дробарка 
А1-ДМ2Р-75, (300513) Емульгатор-ферментатор ЕФ-01-25, (300514) Мотор-редуктор 3МПМ-63-28-125С-С-
320, (300515) Насос 3М 40-200/11, (300516) Насос 3М 40-200/11, (300517) Насос 3М 65-160/11, (300518) Но-
рія, (300519) Норія, (300520) Привідний пристрій, (300521) Редуктор 3МПМ-50-56-680-110, (300523) Редуктор 
Ч 100-16-53-1, (300524) Фільтраційний модуль, (300525) Чанок замісу №1-2, (300526) АСУ розмельного відді-
лення, (300527) Вібратор ІВ-99 Б(380 В), (300528) Вібратор ІВ-99 Б(380 В), (300529) Вібратор площинний, 
(300530) Ел.двигун 4АМУ 250 С4 75 кВт., (300531) Ел. двигун 55-300, (300532) Ел. двигун 55 кВт, (300533) Елек-
трообладнання, (300534) Електрощитова розмольного відділення, (300535) Установка конденсаторної ком-
пенсації реактивної енергії дробарки, (300536) Електромагнітний витратомір «ВЗЛЕТ ЭР» ДУ-80, (300537) 
Електромагнітний витратомір ПРЕМ ДУ-100, (300538) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324, (300539) 
Електропневматичний перетворювач ЭП-3324, (300540) Індикатор ІТМ-11В-03-3-Т0, (300541) Індикатор ІТМ-
11В-03-3-Т0, (300542) Індикатор ІТМ-11В-03-3-Т0, (300543) Індикатор ІТМ-11В-03-3-Т0, (300544) Клапан 25ч 
38нж ДУ 80, (300545) Клапан ДУ-80 н/ж, (300546) Насос DMS 2-11 AR PP/E/C-F-1111F, (300548) Привід GM24A-
SR, (300549) Пристрій плавного пуску PSE250-600-70, (300550) Частотний перетворювач Danfoss VLT 2880, 
(300551) Норія Н-231-100, (300552) Погрузчик КШП, (300553) Шнек, (300554) Електронасос 40/210, (300555) 
Редуктор З МПМ-50-56-680-320-380УЗ, (300556) Двигун АИР 15кВт, (300557) Вентилятор, (300558) Зварка 
ДВД-254, (300560) Ел. двигун 04-340, (300561) Телефон Panasonic, (300562) Насос АСВН 80 А, (300563) Насос 
АСВН 80 А, (300564) Насос АСВН 80 А, (300565) Насос ВС-80, (300566) Електрообладнання (спиртобази), 

(300568) Насос СВН-80-А, (300569) Кран прохідний, (300570) Оверлог, (300571) Блок безперебійного живлен-
ня UPS APC Pro 1500VA, (300572) Комп`ютер AMD, (300573) Комп’ютер Pentium 2.8, (300574) Комп’ютер Celeron 
Dual Core G1620, (300576) Комп’ютер Pentium Dual Core G, (300577) Охоронно-пропускна система, (500266) 
Блок безперебійного живлення UPS PowerCom 2000AP, (500277) Насос ЕВВ 6-16-140, (500278) Насос DMS 
2-11 A-PV/V/C-F-1111F, (500279) Насос ЕЦВ 8-40-90, (500289) Системний блок IT-Block G5400 Work, (500290) 
Системний блок IT-Block G5400 Work, (300578) Автокран КС-3575, (300579) Автомобіль Audi allroad-2.7 Quatro, 
(300580) Автомобіль OPEL MOVANO DTI, (300581) Автомобіль ВАЗ-21213, (300582) Автомобіль ГАЗ-53, (300583) 
Автомобіль ГАЗ-53, (300584) Автомобіль КАМАЗ-5320, (300585) Автомобіль КАМАЗ-5320, (300587) Автомобіль 
КАМАЗ-5320, (300588) Автомобіль КАМАЗ-5511, (300589) Автомобіль КАМАЗ-5511, (300590) Автомобіль КАМАЗ-
55111, (300593) Автомобіль САЗ-3507, (300594) Автонавантажувач вилковий, (300595) Автопогрузчик, (300596) 
Навантажувач ПЕА – 1.0 «Карпатець», (300597) Причіп 1ПТС-9, (300598) Причіп 2ПТС-4, (300599) Причіп ГКБ-
8350, (300600) Причіп МАЗ-8926, (300601) Причіп МАЗ-8926, (300602) Причіп одноосний розпуск РТ-5, (300603) 
Причіп-ємність (бочка) МЖТ-10, (300604) Причіп-ємність (бочка) МЖТ-10, (300605) Причіп-ємність (бочка) 
МЖТ-10, (300606) Причіп-ємність (бочка) МЖТ-10, (300607) Причіп-ємність (бочка) МЖТ-3.2, (300608) Причіп-
ємність (розкидач органічних добрив) МЖТ-9, (300609) Трактор ДТ-75Н, (300610) Трактор МТЗ-82.1, (300611) 
Трактор Т-150К, (300612) Трактор ХТЗ 17021, (300613) Трактор ХТЗ-150К-09, (300614) Трактор ХТЗ-150К-09, 
(300616) Ємкість стальна V-8.15, (300617) Стіл двотумбовий, (300618) Стіл двотумбовий, (300619) Шафа мета-
лева (для спецодягу), (300620) Шафа металева (для спецодягу), (300621) Шафа металева (для спецодягу), 
(300622) Шафа металева (для спецодягу), (300623) Шафа металева (для спецодягу), (300624) Шафа металева 
(для спецодягу), (300625) Шафа металева (для спецодягу), (300626) Шафа металева (для спецодягу), (300627) 
Шафа металева (для спецодягу), (300628) Шафа металева (для спецодягу), (300629) Пилосос KERCHER T 191, 
(300630) Комп`ютер, (300631) Модем Zyxel Omni, (300632) Стіл комп’ютерний, (300633) Візок електричний 220В 
тип ТД1, (300634) Візок електричний 220В тип ТД1, (300636) Комп`ютер, (300637) Комплект меблів «Аверс» 3, 
(300638) Комплект меблів «Аверс» 4, (300639) Кулер V-161, (300641) Системний телефон Panasonic KX-T7030, 
(300642) Системний телефон Panasonic KX-T7030, (300643) Системний телефон Panasonic KX-T7030, (300644) 
Стіл кутовий, (300645) Стінка офісна, (300647) Шафа (вішалка), (300648) Стіл з приставним, (300649) Стінка 
офісна, (300650) Протипожежна сигналізація адмінкорпусу, (300651) Стіл двотумбовий, (300652) Стіл двотум-
бовий, (300653) Стінка офісна, (300654) Сигналізатор рівня САУ-М7Е-Н, (300655) Насосна станція барди, 
(300656) Конденсатор КП-10, (300657) Конденсатор К-Т-04, (300658) Лебідка ел. Н-24м г/п 3.2т., (300659) Ка-
біна оператора, (300661) Контрольний снаряд 0721, (300662) Контрольний снаряд 1020, (300663) Резервуар 
нержавіючий, (300664) Витратомір «ВЗЛЕТ» DN50, (300665) Витратомір «ВЗЛЕТ» DN80, (300666) Витратомір 
«ВЗЛЕТ» Ду 150 мм, (300668) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324, (300669) Електропневматичний 
перетворювач ЭП-3324, (300670) Перетворювач тиску РС-28/0...40 кРа, (300671) Перетворювач тиску РС-28/
Ех/-40...20, (300672) Перетворювач тиску РС-28/Ех/-40...20, (300673) Перетворювач тиску РС-28/Ех/-40...20, 
(300676) Архів, (300677) Блок безперебійного живлення APC UPS 300VA, (300678) Кондиціонер SAMSUNG 
SH24ZS6A, (300679) Міні-АТС Panasonic KX-TD1232RU, (300680) Системний телефон Panasonic KX-T7030, 
(300681) Стіл з приставним, (300682) Шафа закрита, (300683) Шафа комбінована, (300684) Шафа під сейф, 
(300685) Стіл двотумбовий, (300686) Стіл двотумбовий, (300687) Стінка офісна, (300688) Вага циферблатна 
автомобільна, (300689) Вага циферблатна автомобільна, (300690) Шафа, (300691) Кондиціонер McQuey 
MWM015CR/MLC, (300692) Вага ТВ1-60, (300693) Вага ТВ1-60, (300694) Вага ТВ1-60, (300695) Витратомір 
«ВЗЛЕТ» Ду 100 мм, (300696) Датчик тиску 40 кПа (П), (300697) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324, 
(300698) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324, (300699) Перетворювач різниці тиску APR2200PD/IZD-
50...50kP, (300700) Перетворювач різниці тиску APR2200PD/IZD-50...50kP, (300701) Перетворювач різниці 
тиску APR2200PD/IZD-50...50kP, (300702) Перетворювач тиску РС-28/0...1.6 МРа, (300703) Перетворювач тис-
ку РС-28/0...160 кРа, (300704) Перетворювач тиску РС-28/0...40 кРа, (300705) Перетворювач тиску РС-28/0...600 
кРа, (300706) Перетворювач тиску РС-28/0...600 кРа, (300707) Регулятор пневматичний, (300708) Регулятор 
пневматичний, (300709) Бракеражний світловий екран, (300710) Ванна для миття тари, (300711) Довідний чан, 
(300712) Довідний чан, (300713) Довідний чан, (300714) Збірник для браку, (300715) Збірник для води, (300716) 
Збірник для води, (300717) Збірник для спирту, (300718) Розхідний бак горілка, (300719) Розхідний бак горілка, 
(300720) Транспортер стрічковий, (300721) Стелаж, (300722) Стіл двотумбовий, (300723) Стіл двотумбовий, 
(300724) Стіл двотумбовий, (300725) Шафа, (300726) Шафа (гардероб), (300727) Шафа (гардероб), (300728) 
Шафа (гардероб), (300729) Шафа (гардероб), (300730) Шафа (гардероб), (300731) Шафа (гардероб), (300732) 
Шафа (гардероб), (300733) Шафа (на документи), (300734) Телевізор SAMSUNG CS-14C8R, (300735) Бродиль-
ний чан, (300736) Бак залізний ДК, (300737) Датчик тиску 100 кПа, (300738) Датчик тиску 20 кПа, (300739) Елек-
тропневматичний перетворювач ЭП-3324, (300740) Електроточило 3А 361 КЕ, (300742) Багатотарифний елек-
тронний лічильник електроенергії, (300743) Бензоколонка, (300744) Бензоколонка «Тиса-2», (300745) Залізний 
бак 27 м.куб, (300746) Цистерна для ПММ, (300747) Цистерна для ПММ, (300748) Ванна миюча, (300749) Ван-
на миюча, (300750) Ванна миюча, (300751) Ел. плита, (300752) Електросковорода, (300753) Касовий апарат 
EKKA MINI 600.04 ME, (300754) Кип’ятильник, (300755) М’ясорубка МІМ 300, (300756) Моєчний стіл, (300757) 
Морозильна камера Zanucci 270, (300758) Овочерізка, (300759) Стіл, (300760) Стіл, (300761) Телефон Panasonic 
KX-TS5MX, (300762) Фритюрниця, (300763) Холодильна вітрина Белінда 2-154, (300764) Холодильна вітрина 
МИР 164, (300765) Холодильник Мінськ, (300766) Шафа, (300767) Стіл двотумбовий, (300768) Мікропроцесор-
ний регулят. МТР-8-15-08-0.75-ТО 75-3-000-220, (300769) Мікропроцесорний регулят. МТР-8-15-08-0.75-ТО 
75-3-000-220, (300771) Барометр БАМ-1, (300772) Лічильник газу, (300773) Обчислювач об’єму газу «Універ-
сал», (300774) Пірометр НИМБУС-420, (300776) Аксесуар KONUS CCD camera для мікроскопа, (300777) Вага 
ВЛР -200, (300778) Вага ВПКТ-500, (300779) Вага технічна Т 5-500, (300780) Витяжна шафа, (300781) Вітрина 
виставкова, (300782) Дистилятор ДЕ-5, (300783) Кондиціонер CH-S09ZPD, (300784) Мікроскоп KONUS BIOREZ-3, 
(300785) Пенал одяговий, (300786) Прилад PH-метр PH 211, (300787) Прилад pH-метр лабораторний МР 511, 
(300788) Пристрій для сушіння посуди, (300789) Пристрій для сушіння посуди ПЭ-2000, (300790) Сахариметр 
СУ-5, (300791) Стіл для відвідувачів, (300792) Стіл з приставним, (300793) Стіл лабораторний, (300794) Стіл 
лабораторний, (300795) Стіл лабораторний робочий, (300796) Стіл лабораторний робочий, (300797) Стіл ла-
бораторний робочий, (300798) Стіл письмовий (3 робочих місця ), (300799) Стіл робочий керівника, (300800) 
Стінка офісна, (300801) Тумба з мийкою, (300802) Тумба побутова, (300803) Тумба приставна, (300804) Фото-
калориметр КФК-3-01, (300805) Хіміко-аналітичний комплекс на базі хроматографа «Кристал-2000М», (300806) 
Холодильник SNAIGE FR-240, (300807) Шафа засклена (для документів), (300808) Шафа комбінована (для одя-
гу), (300809) Шафа лабораторна, (300810) Комплект меблів «Аверс» 5, (300811) Стелажі на сладі, (300812) 
Шафа металева, (300813) Гайковерт GDS 24, 800W, M24, (300814) Пальник аргоновий Abitig-26, (300816) Шкаф 
для одежі, (300817) Шкаф для одежі, (300818) Шкаф для одежі, (300819) Шкаф для одежі, (300820) Шкаф для 
одежі, (300821) Шкаф для одежі, (300822) Шкаф для одежі, (300823) Шкаф для одежі, (300824) Шкаф для оде-
жі, (300825) Шкаф для одежі, (300826) Шкаф для одежі, (300827) Шкаф для одежі, (300828) Шкаф для одежі, 
(300829) Шкаф для одежі, (300830) Шкаф для одежі, (300831) Шкаф для одежі, (300832) Шкаф для одежі, 
(300833) Шкаф для одежі, (300834) Шкаф для одежі, (300835) Шкаф для одежі, (300836) Шкаф для одежі, 
(300837) Шкаф для одежі, (300838) Шкаф для одежі, (300839) Шкаф для одежі, (300840) Шкаф для одежі, 
(300841) Шкаф металічний, (300842) Шкаф металічний, (300843) Шафа, (300844) Шафа, (300845) Ємкість 
стальна, (300846) Холодильна камера, (300847) Резервуар нержавіючий, (300848) Вага вагонна ТВВ-150-13.5, 
(300849) Вага циферблатна автомобільна 30 т, (300850) Дозатор ваговий, (300851) Вага ТВ1-30, (300852) Вага 
ТВ-50 (400х400), d=5, (300854) Витратомір ВЛР-2304, (300855) Датчик SBA-100L C3, (300856) Датчик тиску 10 
кПа, (300857) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324, (300858) Електропневматичний перетворювач 
ЭП-3324, (300859) Перетворювач тиску РС-28/0...6.3кРа, (300860) Автопогрузчик ГУАР, (300861) Автопогруз-
чик ГУАР -24, (300862) Обігрівач інфрачервоний UFO, (300863) Сепаратор зерновий «Petkus», (300864) Мірник 
75.00 дал., (300865) Мірник для спирту 1000.70 дал., (300866) Мірник для спирту 1000.70 дал., (300867) Мірник-
збірник 250.90 дал., (300868) Цистерна-газгольдер спирту №1, (300869) Цистерна-газгольдер спирту №2, 
(300870) Цистерна-газгольдер спирту №3, (300871) Прожектор ГО-08-2000-380, (300872) Прожектор ГО-08-
2000-380, (300874) Мірник 250.00 дал. №3, (300875) Мірник 250.00 дал., (300876) Мірник 70.00 дал., (300877) 
Мірник 70.00 дал., (300880) Цистерна для спирту, (300881) Цистерна для спирту, (300882) Цистерна для спир-
ту, (300883) Цистерна для спирту, (300884) Цистерна для спирту, (300885) Цистерна для спирту, (300886) Цис-
терна ЕАФ, (300887) Мірник 1 дал., (300888) Мірник 10 дал., (300889) Мірник 249.60 дал. №8, (300890) Мірник 
250.00 дал., (300891) Мірник 72.40 дал., (300892) Мірник 72.75 дал., (300894) Цистерна №1, (300895) Цистер-
на №2, (300896) Цистерна №3, (300897) Цистерна №4, (300898) Цистерна ЕАФ, (300899) Цистерна ЕАФ, 
(300901) Машинка швейна, (300902) Машинка швейна, (300903) Машинка швейна, (300904) Машинка швейна, 
(501903) Насос СВН 80 А з ел. дв. 7,5 кВт/1500 об.хв., (501904) Насос СВН 80 А з ел. дв. 11 кВт/1500 об.хв. ВЗВ, 
(300905) Косарка роторна, (300906) Лопата для відгортання снігу (для трактора), (300907) Навантажувач фрон-
тальний TUR-14 з ковшом 2,2 м, (300908) Ворота, (300909) Ворота, (300910) Ворота, (300911) Причіп-вагон, 
(300913) Гноєтранспортер, (300914) Гноєтранспортер, (300918) Транспортер ТС-15-5, (300919) Погрузчик, 
(300920) Погрузчик. (300921) Електроточило JET JBG-200 M, (300922) Крісло, (300923) Стілець, (300924) Апа-
рат «АЛКОНТ-01 СУ», (300925) Дозатор для рідкого мила, (300926) Електросушка, (300927) Крісло, (300928) 
Роздатчик, (300929) Шафа 2-дверна, (300930) Шафа 2-дверна з полками, (300931) Шафа для одягу, (300932) 
ББЖ UPS 600VA, (300933) Дошка об’яв, (300934) Принтер Canon LBP-2900 LJ, (300935) Сканер Bearpaw 1200 
CU, (300937) Антресолі, (300938) Комод, (300939) Крісло «Галант», (300940) Лампа настільна, (300941) Обігрі-
вач масляний Wild Wind, (300942) Обігрівач масляний Wild Wind, (300943) Обігрівач масляний WWW-GYD, (300944) 
Панель теплова EWT Clima 1500 TLS, (300945) Принтер Canon LBP-6030, (300946) Стіл, (300947) Стіл, (300948) 
Стілець, (300949) Тумба, (300951) Шафа комбінована, (300952) Стіл, (300953) Крісло, (300954) Крісло, (300955) 
Крісло «Міністр», (300962) Насос 3М 40-200/5.5, (300965) Стіл комп’ютерний, (300966) Стіл комп’ютерний, 
(300967) Шафа побутова, (300968) Шафа побутова, (300969) Шафа побутова, (300970) Шафа побутова, (300971) 
Блок перетворення термоопорів, (300972) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСМ-50М, (300973) Блок 
перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100, (300974) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100, 
(300975) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100, (300976) Блок перетворення термоопорів БПО-
32-ТСП-100, (300977) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100, (300978) Блок перетворення термо-
опорів БПО-32-ТСП-100, (300979) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300980) Блок пере-
творення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300981) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300982) 
Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300983) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-
100П, (300984) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300985) Блок перетворення термоопорів 
БПО-32-ТСП-100П, (300986) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300987) Блок перетворення 
термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300988) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300989) Блок 
перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (300992) Електропневматичний перетворювач ЭП-3324, (300993) 
Електропневматичний перетворювач ЭП-3324, (300994) Клапан регулюючий 25ч 37нж ДУ 40, (300996) Пнев-
моелектричний перетворювач ПЕП, (300997) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП, (300998) Пневмоелек-
тричний перетворювач ПЕП, (300999) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-(20-100кПа)-3-1-2-220, 
(301000) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-4-3-2-2-24, (301001) Позиціонер пневматичний ПП-100, 
(301002) Позиціонер ППС-100-25, (301003) Позиціонер ППС-100-25, (301004) Позиціонер ППС-100-25, (301005) 
Позиціонер ППС-100-25, (301006) Ротаметр РМ 0.016 ЖУЗ, (301007) Ротаметр РМ 0.025 ЖУЗ, (301008) Рота-
метр РМ 0.25 ЖУЗ, (301009) Ротаметр РМ 0.25 ЖУЗ, (301010) Ротаметр РМ 0.25 ЖУЗ, (301011) Ротаметр РМ 
0.25 ЖУЗ, (301012) Ротаметр РМ 0.25 ЖУЗ, (301013) Ротаметр РМ 0.4 ЖУЗ, (301014) Ротаметр РМ 0.4 ЖУЗ, 
(301018) Стабілізатор СДВ, (301024) Термоперетворювач опору з уніф. вих. сигн. ТСПУ-0289, (301025) Термо-
перетворювач опору з уніф. вих. сигн. ТСПУ-0289, (301026) Термоперетворювач опору з уніф. вих. сигн. ТСПУ-
0289, (301027) Термоперетворювач опору з уніф. вих. сигн. ТСПУ-0289, (301028) Термоперетворювач опору 
ТСП 1187 160 100П Р1, (301029) Термоперетворювач опору ТСП У-0289-250+, (301030) Термоперетворювач 
опору ТСП У-0289-250+, (301031) Термоперетворювач платиновий ТСП, (301032) Термоперетворювач плати-
новий ТСП, (301033) Термоперетворювач платиновий ТСП, (301034) Термоперетворювач платиновий ТСП, 
(301035) Термоперетворювач платиновий ТСП, (301036) Термоперетворювач платиновий ТСП, (301037) Час-
тотний перетворювач Danfoss VLT 2815, (301040) Тачка, (301043) ББЖ APS 500VA, (301047) ББЖ UPS APC 550VA, 
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Продовження таблиці(301048) Електродрель, (301049) Крісло, (301050) Лампа настільна, (301053) Лампа настільна, (301054) Лампа 
настільна, (301055) Лампа настільна, (301056) Монітор 17» ASUS MB17SE TFT, (301057) Монітор 19» ASUS VW 
192S TFT, (301058) Обігрівач масляний Wild Wind, (301061) Принтер HP LJ P2035, (301062) Пристрій безпере-
бійного живлення Eaton NV 600H, (301064) Стіл, (301065) Тумба, (301066) Тумба, (301067) Крісло, (301068) 
Крісло, (301069) Обігрівач електричний Remington, (301071) Стелаж ПВХ, (301072) Стіл двотумбовий, (301073) 
Електрочайник Philips, (301074) Крісло, (301075) Крісло, (301076) Кут «Скорпіон», (301077) Стіл, (301078) Стіл 
однотумбовий, (301079) Телефон TLF T-802, (301082) Блок перетворення термоопорів, (301083) Блок пере-
творення термоопорів БПО-32-ТСП-100П(70...100), (301084) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-
100П(70...100), (301085) Датчик струму, (301086) Ел. стабілізатор тиску повітря СДВ, (301091) Пневмоелек-
тричний перетворювач ПЕП, (301093) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301094) Термоперетворювач 
ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301095) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301096) Термоперетворювач ТСПУ 
1-3-Pt-100-320, (301097) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301098) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-
Pt-100-320, (301099) Термоперетворювач опору ТСМ 1088 120 50М Р1, (301102) Електроточило 300-175, 
(301103) Крісло, (301104) Обігрівач електричний Expert, (301105) Пульт інженерний ПУ-57, (301106) Стіл 
комп’ютерний кутовий, (301107) Тумба з умивальником, (301108) Мультиметр АРРА-91, (301109) Паяльна стан-
ція AOYUE-968, (301114) Крісло, (301117) Стіл, (301118) Стіл, (301119) Тумба, (301120) Тумба, (301121) Тумба, 
(301122) Тумба приліжкова, (301123) Тумба приліжкова, (301126) Машинка для миття ємкостей ММ-4М, (301127) 
Машинка для миття ємкостей ММ-4М, (301128) Машинка для миття ємкостей ММ-4М, (301130) Мотор-редуктор 
3МПМ-50-56-515-320, (301132) Стіл двотумбовий, (301133) Стіл комп’ютерний, (301134) Стіл кухонний, (301135) 
Табуретка, (301136) Тумба під дзеркало, (301137) Шафа (гардероб), (301138) Шафа для гардеробу, (301139) 
Шафа комбінована, (301141) Вимірювач 2ТРМОА-Щ2.ТС, (301142) Електропневматичний перетворювач ЭП-
3324, (301143) Перетворювач електропневматичний ЕП 3324 (4-20-мА), (301144) Перетворювач електропнев-
матичний ЕП 3324 (4-20-мА), (301146) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301147) Термоперетворювач 
ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301148) Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301149) Термоперетворювач опо-
ру ТСП 1187 160 100П Р1, (301150) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1, (301151) Термоперет-
ворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1, (301152) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1, (301153) 
Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1, (301154) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1, 
(301155) Термоперетворювач опору ТСП 1187 160 100П Р1, (301161) Прес гідравлічний YQK-300, (301169) Лі-
чильник води СТВХ-80, (301170) Детектор Спектр-5М, (301171) Касовий апарат MINI-T400 ME, (301172) Крісло 
«Венус», (301173) Обігрівач масляний Vitek, (301174) Стіл 80/140, (301175) Тумба під умивальник, (301177) 
Крісло, (301178) Крісло, (301182) Блок контролю полум’я БКП 2, (301183) Блок контролю полум’я БКП 2Р, 
(301184) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСП-100П, (301185) Датчик ДД-0.6, (301186) Датчик ДН-160, 
(301187) Датчик ДНТ-100, (301192) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-(0-1кПа)-3-2-2-220, (301193) 
Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-(0-4кПа)-3-2-2-220, (301194) Пневмоелектричний перетворювач 
ПЕП-11-3-2-2-220, (301195) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-3-2-2-220, (301196) Пневмоелектрич-
ний перетворювач ПЕП-11-4-3-2-2-24, (301197) Пневмоелектричний перетворювач ПЕП-11-4-3-2-2-24, (301198) 
Сигналізатор рівня САУ-М7Е-Н, (301199) Сигналізатор рівня САУ-М7Е-Н, (301200) Термоперетворювач плати-
новий ТСП 1187-50П-250, (301201) Термоперетворювач ТСП 1-3-ПТ 100-500, (301202) Термоперетворювач 
ТСП 1-3-ПТ 100-500, (301203) Термоперетворювач ТСП 1-3-ПТ 100-500, (301204) Термоперетворювач ТСП 
1-3-ПТ 100-500, (301205) Термоперетворювач ТСП 1-3-ПТ 100-500, (301206) Термоперетворювач ТСП 1-3-ПТ 
100-500, (301207) Термоперетворювач ТСП-100 L500, (301208) Термоперетворювач ТСП-100 L500, (301209) 
Термоперетворювач ТСП 100 L500, (301210) Термоперетворювач ТСП-100 L500, (301211) Терморегулятор 
2ТР08А, (301212) Контрольний електрод КЕ 740м, (301213) Контрольний електрод КЕ 740м, (301214) Конт-
рольний електрод КЭ-M L=600, (301215) Контрольний електрод КЭ-M L=600, (301216) Крісло, (301218) Модем 
GSM, (301222) Стіл лабораторний, (301223) Стіл письмовий, (301224) Шафа для одягу, (301225) Шафа для 
одягу, (301226) Шафа для одягу, (301227) Шафа для одягу, (301228) Шафа для одягу, (301229) Шафа для одя-
гу, (301230) Шафа для одягу, (301231) Шафа для одягу, (301232) Шафа для одягу, (301233) Шафа для одягу, 
(301234) Шафа для приладів, (301236) Баротермометр БТК-СН-14, (301237) ББЖ UPS Power Must 600VA USB, 
(301239) Вологомір зерна «AQUA-15 etalon», (301241) Крісло, (301242) Крісло, (301243) Крісло, (301244) Кріс-
ло, (301245) Кутик декоративний, (301249) Надбудова над мийкою, (301250) Надбудова над столом, (301252) 
Принтер HP LJ 1018, (301254) Стелаж «Архімед», (301255) Стелаж «Архімед», (301256) Стелаж «Архімед», 
(301257) Стелаж «Архімед», (301258) Стілець, (301259) Стілець «Візитор», (301260) Тумба з умивальником, 
(301261) Штатив для пробірок GFL 1920, (301262) Обігрівач масляний Vitek, (301264) Зварка електрична одно-
фазна «Енергія», (301267) Тумба під умивальник, (301276) Крісло «Самба», (301278) Стіл однотумбовий, (301279) 
Крісло, (301280) Обігрівач інфрачервоний, (301281) Блок безперебійного живлення UPS APC RS 1100VA, (301283) 
Ел. вібратор ИВ-99Б (380В), (301286) Блок перетворення термоопорів, (301287) Блок перетворення термоопо-
рів, (301288) Блок перетворення термоопорів БПО-32-ТСМ-50М, (301289) Датчик рівня СУМ-1, (301290) Датчик 
рівня СУМ-1, (301291) Перетворювач вх. 100П W100 (4...20), (301292) Сигналізатор рівня СУМ-1У2, (301293) 
Термоперетворювач ТСПУ 1-3-Pt-100-320, (301294) Конвектор АКОГ-3, (301295) Конвектор АКОГ-3, (301296) 
Конвектор АКОГ-4, (301297) Кошма, (301299) Крісло, (301300) Лещата стальні 140мм, (301301) Стіл двотум-
бовий, (301302) Стіл однотумбовий, (301303) Стіл однотумбовий, (301304) Стіл однотумбовий, (301305) Шафа 
для гардеробу, (301306) Шафа для гардеробу, (301307) Шафа для гардеробу, (301308) Шафа для гардеробу, 
(301309) Шафа для гардеробу, (301310) Шафа для гардеробу, (301311) Шафа для гардеробу, (301312) Шафа 
для документів, (301313) Шафа для документів, (301314) Шафа для документів, (301316) Кошма, (301317) Кріс-
ло, (301318) Крісло, (301319) Крісло, (301320) Крісло, (301321) Крісло, (301322) Стіл лабораторний, (301323) 
Стіл лабораторний, (301324) Стіл лабораторний, (301325) Тиски, (301326) Тумба з умивальником, (301329) 
Кошма, (301330) Крісло, (301331) Крісло, (301334) Крісло, (301335) Крісло, (301336) Крісло, (500281) Метран 
100 ДИВ Ех 1341 02 МП1 t10-0.5/+-20кПа 4-20мА, (500291) Метран 100-Ех-ДВ-1241-02-МП, (500292) Монітор 
23.6» Philips 243V5LSB/62, (500293) Монітор 23.6» Liyama ProLife X2474 HV-B1, (далі – Об’єкт приватизації).

МісЦЕЗнахОДжЕння ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії: Тернопільська область, Козівський район, смт. Коз-
лів, вул. Заводська, будинок 34 та Тернопільська область, Козівський район, с. Яструбове, вул. Залізнична, 
будинок 20.

ПЕрЕліК нЕрУхОМОГО Майна,  
що входить до складу Козлівського місця провадження діяльності  

та зберігання спирту ДП «Укрспирт»

Інв.
 № Назва Адреса розташування 

Загальна 
площа,

м2

Реєстрацій-
ний номер

Функціональне ви-
користання*

Підстава виникнен-
ня речового права

Форма 
власності та 
власник **

300002,
300017

Адміністративно-побутовий 
корпус (адмінкорпус),
адміністративно-побутовий 
корпус (будівля їдальні)

Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

842,9 33560440 1220.9 Будівлі для 
конторських та 
адміністративних 
цілей інші

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300032,
300024,
300025

Матеріальний склад (зер-
носклад), матеріальний 
склад, матеріальний склад 
(прибудова)

Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

825,7 33560440 1252.9 Склади та 
сховища інші

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300006,
300009

Виробничий корпус (будів-
ля варильного відділення), 
виробничий корпус (будів-
ля бродильного відділення)

Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

2386,1 33560440 1251.5 Будівлі під-
приємств харчової 
промисловості

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300016 Будівля складу ПММ Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

19,1 33560440 1252.9 Склади та 
сховища інші

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300030,
300013

Будівля розмельного відді-
лення, галереї 

Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

1211 33560440 1251.5 Будівлі під-
приємств харчової 
промисловості

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300031 Будівля зерноскладу Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

1772,2 33560440 1252.9 Склади та 
сховища інші

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300007,
300033,
300022,
300021

Виробничий корпус №2 
(горілчаний цех), вироб-
ничий корпус №2 (будівля 
солодового відділення), 
виробничий корпус №2 
(виробнича лаборато-
рія), виробничий корпус 
№2 (будівля крохмально-
го цеху)

Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

2719,6 33560440 1251.5 Будівлі під-
приємств харчової 
промисловості

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300019,
300020

Будівля котельні, будівля 
котельні (прибудова)

Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

616,8 33560440 1274.6 Господар-
ські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300012 Будівля прохідної Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

110,9 33560440 1274.6 Господар-
ські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300023 Будівля насосної мазутного 
господарства

Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

49,4 33560440 1274.6 Господар-
ські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300028 Корівник Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

1267,4 33560440 1271.1 Будівлі для 
тваринництва

Свідоцтво про 
право власнос-
ті САЕ 434652 від 
19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300026 Будівля мехмайстерні Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

596,3 33560440 1274.6 Господар-
ські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300001 Гаражі Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

787,6 33560440 1242.2 Гаражі під-
земні

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

Інв.
 № Назва Адреса розташування 

Загальна 
площа,

м2

Реєстрацій-
ний номер

Функціональне ви-
користання*

Підстава виникнен-
ня речового права

Форма 
власності та 
власник **

300015 Тарний склад Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

555,8 33560440 1252.9 Склади та 
сховища інші

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300003,
300008

Будівля дизель-генератора 
(артсвердловина №1), бу-
дівля дизель-генератора

Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

128,9 33560440 1274.6 Господар-
ські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300018,
300014

Будівля компресорної 
станції, будівля компре-
сорної станції (старе спир-
тосховище)

Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

272,6 33560440 1274.6 Господар-
ські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300036 Спиртосховище Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

538,9 33560440 1252.9 Склади та 
сховища інші

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300005 Будівля ректифікаційного 
відділення

Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

633,4 33560440 1251.5 Будівлі під-
приємств харчової 
промисловості

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300011 Будівля їдальні Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

124 33560440 1230.4 Їдальні, 
кафе, закусочні 
та т. ін.

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300037 Швейний цех Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

181,1 33560440 1274.6 Господар-
ські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300027 Будівля очисних споруд Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

46,1 33560440 1999.9 Інші будівлі Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300010 Будівля насосної оборотно-
го водопостачання

Тернопільська область, 
Козівський район, 
смт Козлів, вул. Завод-
ська, будинок 34

20,5 33560440 1274.6 Господар-
ські будівлі

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434652 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300035 Спиртосховище, вагова з 
прохідною (будівля спир-
тобази)

Тернопільська область, 
Козівський район, 
с. Яструбове, вул. За-
лізнична, будинок 20

606 33561188 1252.9 Склади та 
сховища інші

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434653 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300034 Мірно-відпускне відділен-
ня, наливна естакада

Тернопільська область, 
Козівський район, 
с. Яструбове, вул. За-
лізнична, будинок 20

154,7 33561188 1251.5 Будівлі під-
приємств харчової 
промисловості

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434653 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

300029 Склад металевий Тернопільська область, 
Козівський район, 
с. Яструбове, вул. За-
лізнична, будинок 20

512 33561188 1252.9 Склади та 
сховища інші

Свідоцтво про пра-
во власності 
САЕ 434653 
від 19.10.2011

Державна 
МРЕТС

_____________
* Відповідно до класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра-

їни від 15.03.2006 № 461;
** Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на 

нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна 
щодо об’єкта нерухомого майна: власником майна є держава Україна в особі Міністерства аграрної політики та 
продовольства України (код за ЄДРПОУ 37471967), правонаступником якого згідно з постановою Кабінету Міні-
стрів України від 02.09.2019 №829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» є 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596).

інФОрМаЦія  
про земельні ділянки Козлівського місця провадження діяльності  

та зберігання спирту ДП «УКрсПирТ»

Назва Адреса 
розташування 

Площа 
земельної 
ділянки 

(га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Цільове призначення 
земельної ділянки

Форма власності, підстава на право 
користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження

Земельна 
ділянка

Тернопільська об-
ласть, Козівський 
район, смт Козлів, 
вул. Заводська, 
будинок 34

18,0297 6123055400:02:002:0574 Для розміщення та експлу-
атації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та 
споруд підприємств пере-
робної, машинобудівної та 
іншої промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності ЕЕВ 673830 від 12.12.2014
Рішення про державну реєстрацію прав та 
їх обтяжень №17940903
від 12.12.2014

Земельна 
ділянка

Тернопільська об-
ласть, Козівський 
район, смт Козлів

5,0 6123055400:02:003:0101 Для розміщення та експлу-
атації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та 
споруд підприємств пере-
робної, машинобудівної та 
іншої промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності ЕЕВ 673832 від 12.12.2014
Рішення про державну реєстрацію прав та 
їх обтяжень №17942516
від 12.12.2014

Земельна 
ділянка

Тернопільська об-
ласть, Козівський 
район, с. Ястру-
бове,
вул. Залізнична, 
будинок 20

1,1034 6123088500:02:001:1085 Для розміщення та експлу-
атації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та 
споруд підприємств пере-
робної, машинобудівної та 
іншої промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності ЕЕВ 673829 від 12.12.2014
Рішення про державну реєстрацію прав та 
їх обтяжень №17937557
від 12.12.2014

Земельна 
ділянка

Тернопільська об-
ласть, Козівський 
район, с. Ястру-
бове

0,0663 6123088500:02:001:1086 Для розміщення та експлу-
атації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та 
споруд підприємств пере-
робної, машинобудівної та 
іншої промисловості

Витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності ЕЕВ 673835 від 12.12.2014
Рішення про державну реєстрацію прав та 
їх обтяжень №17943858
від 12.12.2014

інформація про балансоутримувача:
ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська область, 

м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 0674019741, адреса 
електронної пошти: g.vergeles@ukrspirt.com.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
ДаТа Та час ПрОВЕДЕння аУКЦіОнУ: 13 листопада 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу 
з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта приватизації

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року №432 (зі змінами), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (зі змінами).

Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії Для:
аукціону з умовами – 37 571 564,22 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 18 785 782,11 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18 785 782,11 

грн (без ПДВ).
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3 757 156,42 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 878 578,21 грн;
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 878 578,21 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації має забезпечити:

збереження видів діяльності, які здійснювало Козлівське місце провадження діяльності та зберігання спирту  y
ДП «Укрспирт», а саме – виробництво спирту етилового ректифікованого, до 01 липня 2021 року;
збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, не менше  y
ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та працевлаштування 
на них протягом 2-х місяців з моменту переходу права на об'єкт не менше 75 осіб.
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4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
Рахунок №UA698201720355549001001142097 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт приватизації).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Рахунок №UA488201720355219001001142097 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 42891875
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-

пільській областях
Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна
Рахунок №UA053223130000025209000000058
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-

імпортний банк України»
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ 322313
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in 

Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of 

Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Code YeDRPOU 322313
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом 
приватизації можна у робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його розташу-
вання за адресою: Тернопільська область, Козівський район, смт Козлів, 
вул. Заводська, будинок 34 та Тернопільська область, Козівський район, 
с. Яструбове, вул. Залізнична, будинок 20.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Чорнота Володимир Дмитрович, кон-
тактний телефон (097) 632-18-28.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 76019, м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 48.

Адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@
spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (0352) 25-04-87.
Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, 

обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Контактна особа організатора аукціону – Белошицький Р.А. тел. (0352) 

52-73-77.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалі-
зації повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення 
ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 
від 12.10.2020 № 125.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-09-03-000006-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 375 715,64 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 187 857,82 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 187 857,82 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій 
та Тернопільській областях про продаж об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – Марилівського місця 
провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», 
що перебуває на балансі ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h окреме майно 
Марилівського місця провадження діяльності та зберігання 
спирту ДП «Укрспирт» у складі: 
(170011) Адмінбудинок (заг. пл. 1499,5 кв.м), (170042) Насосна обо-

ротного водопостачання (заг. пл. 18,9 кв.м), (170010) Автовагова (заг. пл. 
46,7 кв.м), (170015) Бардяна кадка (заг. пл. 96,5 кв.м), (170021) Депо (заг. 
пл. 144,4 кв.м), (170060) Теплиця (заг. пл. 420,5 кв.м), (170024) Вагова 
будка, ж/д (заг. пл. 8,6 кв.м), (170029) Крохмальний цех (заг. пл. 1716,4 
кв.м), (170036) Гаражі (заг. пл. 223 кв.м), (170050) Електроцех (заг. пл. 132,9 
кв.м), (170051) Механічна майстерня, (170061) Механічна майстерня (транс-
форматорна підстанція) (заг. пл. 268 кв.м), (170052) Зерносклад (примі-
щення млина), (170058) Зерносклад (склад сировини) (заг. пл. 1422,1 кв.м), 
(170046) Очисні споруди (заг. пл. 343,2 кв.м), (170045) Основний вироб-
ничий корпус (основний виробничий корпус), (170017) Основний вироб-
ничий корпус (бродильне відділення), (170019) Основний виробничий кор-
пус (відділення ГФО сировини), (170023) Основний виробничий корпус 
(дріжджове відділення), (170028) Основний виробничий корпус (котельня), 
(170049) Основний виробничий корпус (побутові приміщення), (170053) 
Основний виробничий корпус (розмольне відділення) (заг. пл. 3843,1 кв.м), 
(170054) Ангар (заг. пл. 454,4 кв.м), (170055) Спиртосклад (заг. пл. 896,9 
кв.м), (170056) Склад матеріальний (заг. пл. 231,8 кв.м), (170057) Склад 
ПММ (заг. пл. 59 кв.м), (170038) Склад готової продукції (заг. пл. 37,4 кв.м), 
(170059) Зерносклад (заг. пл. 917,3 кв.м), (170040) Газорозпридільний 
пункт (заг. пл. 12,7 кв.м), (170012) Артсвердловина, (170013) Артсвердло-
вина, (170014) Артсвердловина, (170016) Благоустрій території, (170018) 
Вагончик на бардяному господарстві, (170022) Дорога по території заводу, 
(170025) Залізнична цистерна №50789304, (170026) Залізнична цистерна 
№51219525, (170027) Залізнична цистерна №51219533, (170030) Монтаж-
на схема бродильного відділення, (170031) Монтажна схема БРУ, (170032) 
Монтажна схема відстою барди, (170033) Монтажна схема градирні (водо-
постачання), (170034) Монтажна схема ГФО, (170035) Монтажна схема 
дріжджового відділення, (170037) Монтажна схема мокрого помолу, 
(170039) Монтажна схема пункту видачі барди, (170041) Монтажна схема 
ХВО, (170043) Огорожа (з плит), (170044) Огорожа заводу, (170047) Пло-
щадка для стоянки автомобілів, (170048) Площадка під мокру кукурудзу, 
(171273) Ємкість 50 м3 (біля БРУ), (171274) Ємкість для води (градирня), 
(171275) Ємкість з мішалкою нерж. V-15 м3 (осушка барди), (171276) Єм-
кість мелясна (мелясний вузол), (171277) Ємкість металічна 90 м3, (171278) 
Ємкість металічна 90 м3, (171279) Ємність спиртова (50 т.дал) (новий спир-
топідвал), (171280) Ємність спиртова (50 т.дал) (новий спиртопідвал), 

(171281) Ємність для зберігання сивушного масла, (171282) Ємність нерж. 
V-6,3 м3 (осушка барди), (171283) Ємність нержавіюча 50 м3 (ХВО), (171284) 
Ємність спиртова (50 т.дал) (новий спиртопідвал), (171368) Місткість ефір-
на №2 (1000), (171369) Місткість спиртова №1 (7500) (спиртопідвал, злив-
не відділення), (171370) Місткість спиртова №3 (2000), (171371) Місткість 
спиртова №4 (2000), (171372) Місткість спиртова №5 (2000), (171747) Тру-
бопроводи (котельне відділення), (171748) Трубопроводи барди, (171749) 
Трубопроводи бродильного відділення, (171750) Трубопроводи БРУ, 
(171751) Трубопроводи ВМП, (171752) Трубопроводи градирні, (171753) 
Трубопроводи ГФО, (171754) Трубопроводи дріжджового відділення, 
(171755) Трубопроводи очисних споруд, (171756) Трубопроводи розмоль-
ного відділення, (171757) Трубопроводи складу готової продукції 2, (171758) 
Трубопроводи ставкової води, (171759) Трубопроводи ХВО, (170062) Авто-
погрузчик ТО 884 ТЕ, (170063) Автопричіп ВО 93-67 ХХ, (170065) Блок без-
перебійного живлення, (170066) Блок безперебійного живлення, (170067) 
Верстат наждачний мод 3325 (мехмайстерня), (170068) Верстат рад.-
свер.2А554 (мехмайстерня), (170069) Верстат свердлильний (мехмайстер-
ня), (170070) Верстат токарний 1К62 (мехмайстерня), (170071) Верстат 
токарний КА-280 (мехмайстерня), (170072) Верстат фрезерувальний MUF-
320, (170074) Відеорегістратор №1 (серверна) спиртосховище, (170075) 
Відеорегістратор №2 (БРУ), (170076) Дисковий масив сторадж, (170077) 
Друкарка Canon, (170079) Економайзер ЕП-330 (котельне відділення), 
(170080) Екскаватор 14-885 ВО, (170081) Ємкість для води Reflex 
Standspeiher (адмінкорпус), (170082) Загальна ловушка (бражна колона), 
(170083) Зернопакувальна машина ЗПМ-180, (170084) Інтернет ЮМ, 
(170085) Кип’ятильник ККО F-20 м2, (170086) Колона бражна, (170087) 
Комп’ютер, (170088) Комп’ютер, (170089) Комп’ютер, (170091) Комп’ютер, 
(170092) Комп’ютер, (170095) Комп’ютер, (170096) Комп’ютер, (170099) 
Комп’ютер, (170100) Комп’ютер, (170101) Комп’ютер, (170102) Комп’ютер, 
(170104) Комп’ютер, (170106) Комп’ютер Ноутбук (директор), (170107) 
Комп’ютер Technic, (170108) Комп’ютер Technic, (170109) Комп’ютерTechnic, 
(170110) Комп’ютерTechnic, (170111) Комп’ютерTechnic 3,50 
GHz/4096Mb/500Gb, (170112) Комп’ютерTechnic Pro Intel Celeron G-1840, 
(170113) Комп’ютерTechnic Pro Pentium DC-3.0, (170114) Комп’ютерTechnik 
Pro Pentium DC-3.0, (170115) Комп’ютер, (170117) Комп’ютер, (170119) 
Комп’ютер, (170121) Комп’ютер, (170122) Комп’ютер, (170123) Комп’ютер, 
(170130) Комп’ютер, (170133) Комп’ютер, (170136) Комп’ютер, (170140) 
Комп’ютер, (170141) Комп’ютер Technic (підробка), (170144) Комутатор 
D-Link DES 1210-52-1, (170145) Комутатор D-Link DES 1210-52-2, (170146) 
Комутатор Super Stact, (170150) Модем On Cell G2150 (серверна), (170151) 
Модем On Cell G2150 (серверна), (170152) Модем/міст 3871М, (170153) 
Модем/міст 3871М, (170154) Модем/міст 3871М, (170155) Модем/міст 
3871М, (170156) Модуль Super Stasct, (170157) Модуль Super Stasct, 
(170159) Монітор E55, (170160) Монітор H-W22S, (170161) Монітор SM172X, 
(170163) Монітор (спиртосховище), (170164) Монітор 160E, (170165) Мо-
нітор 2253LW, (170167) Монітор DFX755, (170169) Монітор H-W22, (170170) 
Монітор H-W22S, (170173) Монітор L1710, (170176) Монітор S76E, (170177) 
Монітор SM151ВМ, (170178) Монітор SM205BW, (170179) Монітор 
SM2243NW, (170180) Монітор SM226BW, (170181) Монітор SM510M, 
(170182) Монітор SM710V, (170183) Монітор SM720NA, (170184) Монітор 
SM753DEX, (170185) Монітор SM753DFX, (170186) Монітор SM753DFX, 
(170190) Монітор SM757MB, (170191) Монітор SM757NF, (170192) Монітор 
SM760BF, (170193) Монітор SM795DF, (170194) Монітор SM795DF, (170195) 
Монітор SM797MB, (170197) Монітор SM923NW, (170199) Монітор 
SM940BW, (170200) Монітор SM940MW, (170202) Монітор SM997DF, 
(170203) Монітор SMBX2231, (170204) Монітор SV959NF, (170205) Монітор 
TFT 21.5 Philips 227 E6EDSD, (170206) Монітор TFT 22 Philips 223 V5LSB-
2/62, (170208) Ноутбук HP, (170209) Ноутбук HP-250, (170210) Ноутбук HP-
250 G-4, (170211) Ноутбук HP-255, (170212) Ноутбук HP-255 HD LED, 
(170213) Ноутбук НР Svystun, (170214) Перевантажувальний бункер-
накопичувач ПБН20, (170215) Погрузчик КШП-6, (170216) Погрузчик КШП-6, 
(170217) Погрузчик КШП-6, (170218) Погрузчик КШП-6, (170219) Погрузчик 
телескопічний JCB 12-680 ВО, (170222) Принтер HP3052, (170225) Пристрій 
UPS Kin 500, (170228) Пристрій безперебійного живлення UPS Kin 1000, 
(170232) Пристрій безперебійного живлення UPS Kin 500, (170233) При-
стрій безперебійного живлення, (170235) Причіп автомобільний ГКБ 817 
ВО 93-66 ХХ, (170237) Принтер НР 1300, (170239) Проектор Mitsubishi, 
(170240) Розвантажувач мішків ЕА 180, (170241) Сервер HP ProLite DL380 
(серверна), (170242) Сервер НР ProLite DL380 (серверна), (170243) Сис-
тема безперерв.живлення(серверна), (170244) Сканер, (170245) Сканер 
Epson V37, (170246) Супутниковий модем 3000, (170248) Теплообмінник 
«труба в трубі» (ГФО), (170249) Теплообмінник «труба в трубі» (ГФО), 
(170250) Теплообмінник «труба в трубі» (ГФО), (170251) Теплообмінник 
«труба в трубі» (ГФО), (170252) Теплообмінник «труба в трубі» (ГФО), 
(170253) Теплообмінник «труба в трубі» (ГФО), (170254) Теплообмінник 
«труба в трубі» (ГФО), (170255) Теплообмінник «труба в трубі» (ГФО), 
(170256) Теплообмінник «труба в трубі» (ГФО), (170257) Теплообмінник 
«труба в трубі» (ГФО), (170258) Теплообмінник «труба в трубі» (ГФО), 
(170259) Теплообмінник «труба в трубі» (ГФО), (170260) Теплообмінник 
«труба в трубі» (ГФО), (170261) Теплообмінник «труба в трубі» (ГФО), 
(170262) Теплообмінник «труба в трубі» (ГФО), (170283) Теплообмінник СІ-
20 (бродильний апарат №3), (170284) Теплообмінник СІ-20 (бродильний 
апарат №2), (170285) Теплообмінник спіральний (бродильний апарат №5), 
(170286) Теплообмінник спіральний 20 м2 (бродильний апарат №40), 
(170292) Теплообмінник 273 ТКВ (конденсатор РОК), (170293) Трактор 
ЮМЗ-6 14-884 ВО, (170295) Автоматичний аналізатор кисню (котельне 
відділення), (170297) Автоматичний вимикач 1000 А, (170298) Автоматич-
ний вимикач 1000 А, (170299) Автоматичний вимикач 1000 А, (170300) Ав-
томатичний вимикач 1000 А (ТП 364 трансформаторна підстанція), (170301) 
Автоматичний вимикач 1000 А (щитова підробки), (170302) Автоматичний 
вимикач 1000 А (щитова підробки), (170303) Автоматичний вимикач 1000А, 
(170304) Автоматичний вимикач 1000А, (170305) Автоматичний вимикач 
1000А (ТП 314), (170306) Автоматичний вимикач 1250, (170307) Автома-
тичний вимикач 1600 А, (170308) Автоматичний вимикач 1600 А, (170309) 
Автоматичний вимикач 1600 А (ТП 36), (170310) Автоматичний вимикач 
1600 А (ТП 364), (170311) Автоматичний вимикач 1600 А (ТП 414), (170312) 
Автоматичний регулятор, (170313) Автоматичний регулятор, (170314) Ак-
вадистилятор ДЕ-10 (виробнича лабораторія), (170315) Аналізатор спір.
вібрації (мехмайстерня), (170320) Апарат в/т HD 10/25 (мехмайстерня), 
(170323) Апарат зварювальний ВД-1200 (мехмайстерня), (170325) Апарат 
очистки води, (170326) Апарат очистки води, (170327) Апарат повітро-
плазмової різки металів (мехмайстерня), (170328) АСУ ТП ГФО відділення, 
(170329) АСУ ТП дріжджово-бродильного відділення, (170330) АСУ ТП ко-
тельного відділення ХВО, (170331) АСУ ТП ректифікаційного відділення, 
(170332) АСУ ТП розмольного відділення, (170342) Ваги 150 т (на залізнич-
ній колії), (170343) Ваги 40-тн електромеханічні (вагові), (170344) Ваги ав-
томобільні механічні (вагова), (170345) Ваги АД-600 (виробнича лаборато-
рія), (170346) Ваги ДН-200, (170347) Ваги дозатор (розмольне відділення), 
(170349) Ваги ТВ 4-300, (170353) Вакуумний вимикач (ТП 364), (170354) 
Вентилятор FUF-1800 (бродильне відділення), (170355) Вентилятор ВДН 
11,2 (котельня), (170356) Вентилятор ВДН 11,2 (котельня), (170357) Вен-
тилятор ВДН 11,2 (котельня), (170358) Вентилятор ВДН 11,2 електродви-
гуна, (170359) Вентилятор вибухозахищений (новий спиртопідвал), (170360) 
Вентилятор вибухозахищений (новий спиртопідвал), (170361) Вентилятор 
вибухозахищений (новий спиртопідвал), (170362) Вентилятор вибухозахи-
щений (новий спиртопідвал), (170363) Вентилятор вибухозахищений (новий 
спиртопідвал), (170364) Вентилятор Ц4/70 №2,5 н/ж №1кВт-3000 об./хв. 
з сист. воздухов. (осушка барди), (170365) Вентилятор Ц4/70 №2,5 н/ж 
№1кВт-3000 об./хв. з сист. воздухов. (осушка барди), (170366) Вентилятор 
Ц5 н/ж №2,2 кВт-1500 об./хв. з систем. воздухов. (осушка барди), (170369) 
Виконавчий механізм МЕО 250/63, (170370) Виконавчий механізм МЕО 
250/63, (170371) Виконавчий механізм МЕО 250/63, (170372) Виконавчий 
механізм МЕО 250/63, (170373) Вимикач нагрузки ВК/10 (ТП-364), (170374) 
Вимірювач витрат рідини, (170378) Вимірювач витрат рідини, (170381) Ви-
прямляч зварювальний інверторний (мехмайстерня), (170387) Витратомір 
(роз. повернення води), (170388) Витратомір (роз. повернення води), 
(170394) Витратомір-лічильник для мазуту, (170395) Витратомір-лічильник 
для мазуту, (170399) Відеоадаптер (виробнича лабораторія), (170400) Ві-
деокамера вулична, (170401) Відеокамера ТС-103,420 (котельне відділен-
ня), (170402) Відеокамера ТС-103,420 (котельне відділення), (170403) Ві-
деоспостереження (новий спиртопідвал), (170404) Вологомір (виробнича 
лабораторія), (170406) Вологомір зерна (лабораторія САМ), (170408) Гід-
ростатичний зонд глиби (очисні споруди), (170409) Дальнемір лазерний 
DLE50 (мехмайстерня), (170410) Датчик С16А2С3/20 т з кожухом (вага), 
(170411) Датчик С16А2С3/20 т з кожухом (вага), (170412) Датчик 
С16А2С3/20 т з кожухом (вага), (170413) Датчик С16А2С3/20 т з кожухом 
(вага), (170414) Датчик тиску, (170415) Датчик тиску, (170416) Дистилятор 
(виробнича лабораторія), (170418) Дискретний вихід 64 (градирня нова), 
(170419) Дискретний вхід 32 (градирня), (170420) Дискретний вхід 64 (гра-
дирня нова), (170421) Дифманометр 2088-97, (170422) Дифманометр 
2088-97, (170423) Дифманометр 2088-97, (170424) Дифманометр 2088-97, 

(170425) Дифманометр 2088-97, (170426) Дифманометр 2088-97, (170427) 
Дифманометр 2088-97, (170428) Дифманометр 2088-97, (170429) Дифма-
нометр 2088-97, (170430) Дифманометр 2088-97, (170431) Електричний 
котел Daconpte 30 (котельне відділення), (170432) Електрична засувка д5 
(бродильне відділення), (170438) Електромагнітний витратомір 40 (об. факт. 
бар), (170440) Електропневмоперетворювач ЕП 132, (170441) Електро-
пневмоперетворювач ЕП 132, (170443) Електропневмоперетворювач ЕП 
132, (170444) Електропневмоперетворювач ЕП 132, (170445) Електропнев-
моперетворювач ЕП 132, (170446) Електропневмоперетворювач ЕП 132, 
(170447) Електропневмоперетворювач ЕП 132, (170448) Електропневмо-
перетворювач ЕП 132, (170449) Електропневмоперетворювач ЕП 132, 
(170450) Електропневмоперетворювач ЕП 132, (170451) Електропневмо-
перетворювач ЕП 132, (170452) Електропневмоперетворювач ЕП 132, 
(170454) Електропневмоперетворювач ЕП 132, (170455) Електропневмо-
перетворювач ЕП 132, (170456) Електропневмоперетворювач ЕП 132, 
(170457) Електропневмоперетворювач ЕП 132, (170458) Електропневмо-
перетворювач ЕП 132, (170459) Електропневмоперетворювач ЕП 132, 
(170460) Електропневмоперетворювач ЕП 132, (170463) Електропневмо-
перетворювач ЕП 132, (170464) Електропневмоперетворювач ЕП 132, 
(170465) Електропневмоперетворювач ЕП 132, (170466) Електропневмо-
перетворювач ЕП 132, (170468) Електропневмоперетворювач ЕП 132, 
(170469) Електропневмоперетворювач ЕП 132, (170470) Електропневмо-
перетворювач ЕП 132, (170471) Електропневмоперетворювач ЕП 132, 
(170472) Електропривід 40.400N*M (градирня нова), (170473) Електропри-
від 40.400N*M (градирня нова), (170474) Електропривід 40.400N*M (гра-
дирня нова), (170475) Електропривід 40.400N*M (градирня нова), (170476) 
Електропривід 40.400N*M (градирня нова), (170480) Еталоновий тери-тр 
(лабораторія САМ), (170482) зварювальний випрямляч ВДМ 25-1610 (мех-
майстерня), (170485) Імпульсний гайковерт BOSCH (мехмайстерня), 
(170491) Інтерфейс з кабелем підключення (нов. котел), (170493) Калібр 
тиску поршневого, (170494) Капілярна колонка HP (хроматограф лабора-
торія), (170495) Карта пам’яті (градирня нова), (170497) Клапан EV (відді-
лення мокрого помолу), (170498) Клапан EV (відділення мокрого помолу), 
(170499) Клапан вибухозахищений ф400 (новий спиртопідвал), (170500) 
Клапан вибухозахищений ф400 (новий спиртопідвал), (170501) Клапан ви-
бухозахищений ф400 (новий спиртопідвал), (170502) Клапан вибухозахи-
щений ф400 (новий спиртопідвал), (170503) Клапан нержавіючий 50, 
(170504) Клапан ПКВ-100 (котельне відділення), (170505) Кольоровий циф-
ровий відеоапарат (лабораторія), (170513) Комплект запального пристрою 
(котельня), (170514) Комплект запального пристрою (котельня), (170521) 
Комунікаційна карта (градирня нова), (170522) Конвертер USB (градирня 
нова), (170540) Контролер багатофункційний КМФ-Д (розмольне відділен-
ня), (170541) Контролер мікроцесорний МІК-51 (котельня), (170542) Контр-
олер мікроцесорний МІК-51 (котельня), (170576) Лічильник АСЕ 6000 (ТП 
364), (170577) Лічильник АСЕ 6000 (ТП 414), (170578) Лічильник газовий, 
(170579) Лічильник газовий, (170580) Лічильник газовий (сушка), (170581) 
Лічильник спирту ВКА-2 (БРУ), (170582) Лічильник спирту ВКА-2 (БРУ), 
(170583) Лічильник спирту ВКА-2 (БРУ), (170584) Лічильник ФГЕС (БРУ), 
(170587) Манометр вантажний (виробнича лабораторія), (170590) Машина 
для зварювання пл.тр.РОВ250 (мехмайстерня), (170591) Меблі в комплек-
ті (виробнича лабораторія), (170593) Мембранний елемент (ХВО), (170594) 
Мембранний елемент (ХВО), (170595) Мембранний елемент (ХВО), 
(170596) Мембранний елемент (ХВО), (170597) Мембранний елемент 
(ХВО), (170598) Мембранний елемент (ХВО), (170599) Мембранний еле-
мент (ХВО), (170600) Мембранний елемент (ХВО), (170601) Мембранний 
елемент (ХВО), (170602) Мікропроцесорний регулятор МІК-52 (відділ мо-
крого помолу), (170603) Мікропроцесорний регулятор МІК-52 (відділ мо-
крого помолу), (170604) Мікропроцесорний контролер (БК), (170605) Мі-
кропроцесорний контролер (БК), (170606) Мікропроцесорний контролер 
(БК), (170607) Мікропроцесорний МІК-51, (170608) Мікропроцесорний 
МІК-51, (170609) Мікропроцесорний МІК-51, (170610) Мікропроцесорний 
регулятор МІК 21-01, (170611) Мікропроцесорний регулятор МІК-2, 
(170613) Мікропроцесорний регулятор МІК-21, (170614) Мікропроцесорний 
регулятор МІК-21, (170615) Мікропроцесорний регулятор МІК-21, (170616) 
Мікропроцесорний регулятор МІК-21, (170617) Мікропроцесорний регу-
лятор МІК-21, (170618) Мікропроцесорний регулятор МІК-21-01, (170619) 
Мікропроцесорний регулятор МІК-21-01, (170620) Мікропроцесорний ре-
гулятор МІК-21-01, (170621) Мікропроцесорний регулятор МІК-21-01, 
(170623) Мікропроцесорний регулятор МІК-21-01, (170624) Мікропроце-
сорний регулятор МІК-25, (170625) Мікропроцесорний регулятор МІК-25, 
(170626) Мікропроцесорний регулятор МІК-25, (170627) Мікропроцесорний 
регулятор МІК-25, (170628) Мікропроцесорний регулятор МІК-25, (170631) 
Мікропроцесорний регулятор МІК-25, (170632) Мікропроцесорний регу-
лятор МІК-25, (170633) Мікропроцесорний регулятор МІК-25, (170634) 
Мікропроцесорний регулятор МІК-25, (170635) Мікропроцесорний регу-
лятор МІК-25, (170637) Мікропроцесорний регулятор МІК-25, (170638) 
Мікропроцесорний регулятор МІК-25, (170639) Мікропроцесорний регу-
лятор МІК-51, (170640) Мікропроцесорний регулятор МІК-51, (170641) 
Мікропроцесорний регулятор МІК-51, (170642) Мікропроцесорний регу-
лятор МІК-51, (170643) Мікропроцесорний регулятор МІК-51, (170644) 
Мікропроцесорний регулятор МІК-51, (170645) Мікропроцесорний регу-
лятор МІК-51, (170646) Мікропроцесорний регулятор МІК-51, (170647) 
Мікропроцесорний регулятор МІК-51, (170648) Мікропроцесорний регу-
лятор МІК-51, (170649) Мікропроцесорний регулятор МІК-51, (170652) 
Мікропроцесорний регулятор МІК-51 (кот.ДКВР), (170653) Мікропроце-
сорний регулятор МІК-51 (кот.ДКВР), (170654) Мікропроцесорний регуля-
тор МІК-51 (кот.ДКВР), (170655) Мікропроцесорний регулятор МІК-51 
(новий спиртопідвал), (170656) Мікропроцесорний регулятор МІК-51 (но-
вий спиртопідвал), (170657) Мікропроцесорний регулятор МІК-51 (новий 
спиртопідвал), (170658) Мікропроцесорний регулятор МІК-51 (розм. від-
ділення), (170659) Мікропроцесорний регулятор МІК-51 (розм. відділення), 
(170660) Мікропроцесорний регулятор МТР, (170661) Мікропроцесорний 
регулятор МТР-8, (170662) Мікропроцесорний регулятор МТР-8, (170663) 
Мікропроцесорний регулятор МТР-8, (170664) Мікропроцесорний регуля-
тор МТР-8, (170666) Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8, (170667) 
Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8, (170669) Мікропроцесорний 
терморегулятор МТР-8, (170670) Мікропроцесорний терморегулятор 
МТР-8, (170671) Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8, (170672) Мі-
кропроцесорний терморегулятор МТР-8, (170673) Мікропроцесорний тер-
морегулятор МТР-8, (170674) Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8, 
(170675) Мікропроцесорний терморегулятор МТР-8, (170676) Мікропро-
цесорний терморегулятор МТР-8, (170678) Мікропроцесорний терморе-
гулятор МТР-8, (170680) Мікроскоп бінокулярний (виробнича лабораторія), 
(170681) Мікроскоп з МС (виробнича лабораторія), (170682) Мікроскоп 
тринокулярний (виробнича лабораторія), (170684) Мініферментер NEW-
BRUNS (виробнича лабораторія), (170685) Мірник ефірний №5 (250) мірне 
відділення, (170686) Мірник ефірний (75) №8, (170687) Мірник ефірний (75) 
№6, (170688) Мірник сивушного масла (75) №9, (170689) Мірник спиртовий 
№3 (250) Мірне відділення, (170690) Мірник спиртовий №4 (250) Мірне від-
ділення, (170691) Мірник спиртовий (75) №7, (170692) Мірник спиртовий 
№1 (1000) (мірне відділення), (170693) Мірник спиртовий №2 (1000) (мірне 
відділення), (170717) Муфельна піч (виробнича лабораторія), (170725) 
Оксиметр водозахищений (виробнича лабораторія),, (170727) Перетворю-
вач частоти (цех осушки барди), (170728) Перетворювач витрат МР400, 
(170729) Перетворювач потенц. ПП-10, (170730) Перетворювач різниці 
тиску (БРУ), (170731) Перетворювач різниці тиску (БРУ), (170732) Пере-
творювач тиску (новий спиртопідвал), (170733) Перетворювач тиску (новий 
спиртопідвал), (170734) Перетворювач тиску (БРУ), (170735) Перетворювач 
тиску (БРУ), (170736) Перетворювач тиску (БРУ), (170737) Перетворювач 
тиску (БРУ), (170738) Перетворювач тиску (БРУ), (170739) Перетворювач 
тиску (БРУ), (170740) Перетворювач тиску (БРУ), (170741) Перетворювач 
тиску (БРУ), (170742) Перетворювач тиску (БРУ), (170745) Перетворювач 
тиску (новий спиртопідвал), (170746) Перетворювач тиску (новий спирто-
підвал), (170747) Перетворювач тиску (новий спиртопідвал), (170748) Пе-
ретворювач тиску (новий спиртопідвал), (170749) Перетворювач тиску 
(новий спиртопідвал), (170750) Перетворювач тиску (новий спиртопідвал), 
(170751) Перетворювач тиску 030 МPa (тиск котельня), (170752) Перетво-
рювач тиску 050 кPa (котельня), (170753) Перетворювач тиску PR-28 /
Ex/0.40 kPa (рівень в бачку еп’юрату), (170755) Перетворювач частоти, 
(170756) Перетворювач частоти, (170757) Перетворювач частоти, (170758) 
Перетворювач частоти, (170759) Перетворювач частоти, (170760) Пере-
творювач частоти, (170761) Перетворювач частоти, (170762) Перетворювач 
частоти, (170764) Перетворювач частоти, (170766) Перетворювач частоти, 
(170767) Перетворювач частоти, (170768) Перетворювач частоти, (170769) 
Перетворювач частоти, (170771) Перетворювач частоти, (170772) Пере-
творювач частоти (шлюзовик силосу), (170773) Перетворювач частоти 
(БРУ), (170774) Перетворювач частоти (БРУ), (170775) Перетворювач час-
тоти (БРУ), (170776) Перетворювач частоти (БРУ, ПК), (170778) Перетво-
рювач частоти (ВМП), (170779) Перетворювач частоти (ВМП), (170780) 
Перетворювач частоти (ГФО), (170781) Перетворювач частоти (ЕК), 
(170782) Перетворювач частоти (ЕК),(170783) Перетворювач частоти (цех 
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осушки барди), (170784) Перетворювач частоти 1,5 кВт (шлюзовик силосу 
№4), (170785) Перетворювач частоти 22 квт, (170786) Перетворювач час-
тоти 22 кВт (ГДФО рівень в другому ферментері), (170787) Перетворювач 
частоти 5,5 кВт (очисні споруди), (170788) Перетворювач частоти 55 кВт 
(очисні споруди), (170789) Перетворювач частоти 7,5 кВт (котельня), 
(170791) Пилосос Самсунг, (170792) Плазмовий телевізор (зал засідань), 
(170793) Плитка електрична (їдальня), (170794) Плотер НР500, (170795) 
Пневматична засувка д 50 (бродильне відділення), (170796) Пневматична 
засувка д 80 (бродильне відділення), (170797) Пневматичний ротаметр, 
(170798) Пневматичний ротаметр, (170799) Пневматичний ротаметр, 
(170800) Пневмоелектроперетворювач, (170801) Пневмоелектроперетво-
рювач, (170803) Пневмоелектроперетворювач, (170806) Пневмоелектро-
перетворювач, (170807) Пневмоелектроперетворювач, (170808) Пневмо-
електроперетворювач, (170815) Пневмоелектроперетворювач, (170816) 
Пневмоелектроперетворювач, (170817) Пневмоелектроперетворювач, 
(170818) Пневмоелектроперетворювач, (170819) Пневмоелектроперетво-
рювач, (170820) Пневмоелектроперетворювач, (170821) Пневмоелектро-
перетворювач, (170822) Пневмоелектроперетворювач (БРУ), (170823) 
Пневмоелектроперетворювач (БРУ), (170824) Пневмоелектроперетворю-
вач (БРУ), (170825) Пневмоелектроперетворювач (БРУ), (170826) Пневмо-
електроперетворювач (БРУ), (170827) Пневмоелектроперетворювач (БРУ), 
(170828) Пневмоелектроперетворювач (БРУ), (170829) Пневмоелектропе-
ретворювач (БРУ), (170830) Пневмоелектроперетворювач (БРУ), (170831) 
Пневмоелектроперетворювач (БРУ), (170832) Повторювач тиску, (170833) 
Повторювач тиску, (170834) Повторювач тиску, (170836) Повторювач тис-
ку, (170837) Повторювач тиску, (170839) Повторювач тиску, (170840) По-
вторювач тиску, (170845) Пожежна сигналізація (новий спиртопідвал), 
(170851) Прилад ЕПП2, (170852) Прилад ЕПП2, (170853) Прилад ЕПП2, 
(170854) Прилад ЕПП2, (170855) Прилад ЕПП2, (170856) Прилад ЕПП2, 
(170860) Пристрій плавного пуску (ГФО пуск двигуна мийки чанів), (170862) 
Процесор TSX Premium L4 (градирня нова), (170865) Ресивер 0,5, (170866) 
Ресивер 0,5, (170867) Ресивер 0,5, (170868) Ресивер 0,5, (170869) Ресивер 
0,5, (170870) Рефрактометр (виробнича лабораторія), (170872) Рівнемір 
пневматичний, (170873) Рівнемір пневматичний, (170874) Рівнемір пнев-
матичний, (170875) Рівнемір пневматичний (БРУ), (170876) рН-електрод 
(виробнича лабораторія), (170877) РН-метр 211 інс. (виробнича лаборато-
рія), (170878) Ротаметр, (170879) Ротаметр, (170880) Ротаметр, (170881) 
Ротаметр, (170882) Ротаметр, (170883) Ротаметр, (170884) Ротаметр, 
(170885) Ротаметр, (170886) Ротаметр, (170887) Ротаметр, (170888) Ро-
таметр, (170889) Ротаметр, (170890) Ротаметр, (170891) Ротаметр, 
(170892) Ротаметр, (170893) Ротаметр (БРУ), (170894) Ротаметр (БРУ), 
(170895) Ротаметр (БРУ), (170896) Ротаметр (БРУ), (170897) Ротаметр РЄ-
0,16 ЖУЗ, (170898) Ротаметр РЄ-0,16 ЖУЗ, (170899) Ротаметр РЄ-0,16 
ЖУЗ (БРУ), (170900) Ротаметр РЄ-0,16 ЖУЗ (БРУ), (170901) Ротаметр РЄ-
0,16 ЖУЗ (БРУ), (170902) Ротаметр РЄ-0,16 ЖУЗ (БРУ), (170903) Ротаметр 
РЄ-0,16 ЖУЗ (БРУ), (170905) Сигналізатор рівня СУЛЖ-1 (новий спирто-
підвал), (170906) Сигналізатор рівня СУЛЖ-1 (новий спиртопідвал), 
(170907) Сигналізатор-аналізатор ДОЗОР (вир-во), (170908) Сигналомір 
рівня, (170909) Сигналомір рівня, (170910) Система АСКОЕ, (170912) Ствол 
СЛК-П20А з вод.захисн. (новий спиртопідвал), (170913) Ствол СЛК-П20А 
з вод. захисн. (новий спиртопідвал), (170914) Ствол СЛК-П20А з вод. за-
хисн. (новий спиртопідвал), (170915) Ствол СЛК-П20А з вод. захисн. (новий 
спиртопідвал), (170961) Теплова завіса Т-800Е, (170962) Теплова завіса 
Т-800Е, (170963) Термінальний абонент р/бл. (шлюз №2), (170964) Термі-
нальний абонент, (170965) Термінальний абонент, (170966) Термостат 
нульовий (лабораторія САМ), (170967) Термостат паровий (лабораторія 
САМ), (170968) Термостат регулюючий (лабораторія САМ), (170969) Тер-
мостат сухоповітряний (лабораторія), (170970) Термостат сухоповітряний 
(лабораторія), (170972) Трансформатор зварювальний ТР-102СТШ-252 
(мехмайстерня), (170973) Трансформатор НОМ 1000/100, (170974) Транс-
форматор НОМ 10000/100, (170975) Трансформатор НОМ 10000/100, 
(170976) Трансформатор силовий ТМ-1000 /10 кВт, (170977) Трансфор-
матор силовий ТМ-1000 /10 кВт (ТП 414), (170978) Трансформатор ТМ 
1000/10 кВт ТП 364, (170979) Трансформатор ТМ-400 (ТП-414), (170980) 
Трансформатор ТМ-630 (ТП-364), (170999) Ультразвуковий витратомір, 
(171000) Ультразвуковий витратомір, (171001) Ультразвуковий витратомір, 
(171002) Ультразвуковий витратомір, (171003) Ультразвуковий витратомір, 
(171006) Фотоколориметр (виробнича лабораторія), (171007) Фотоколо-
риметр (виробнича лабораторія), (171008) Фотомір КФК-3 (виробнича 
лабораторія), (171012) Холодильник Indesit NUS 16-1 (лабораторія), 
(171014) Холодно-паротермальний агрегат TURBO ULV (виробництво), 
(171016) Цукромір-поляриметр (виробнича лабораторія), (171017) Шасі на 
8 сл. (градирня нова), 71050) Автоматичний вимикач 1000 А (ТП 364), 
(171051) Автоматичний вимикач 1000А (ТП 364), (171052) Автоматичний 
вимикач 630 А (ТП 364), (171053) Агрегат насосний ЕВВ 8-25-150, (171058) 
Бойлер 300 BF GALMET (котельне відділення), (171060) Бродильний апарат 
№0, (171061) Бродильний апарат №1, (171062) родильний апарат №10, 
(171063) Бродильний апарат №11, (171064) Бродильний апарат №12, 
(171065) Бродильний апарат №14, (171066) Бродильний апарат №15, 
(171067) Бродильний апарат №16, (171068) Бродильний апарат №2, 
(171069) Бродильний апарат №3, (171070) Бродильний апарат №4, (171071) 
Бродильний апарат №5, (171072) Бродильний апарат №6, (171073) Бро-
дильний апарат №7, (171074) Бродильний апарат №8, (171075) Бродиль-
ний апарат №9, (171077) Вантажоприймальна платформа (вагова), (171081) 
Вентилятор центробіжний ВЦ 4-75 з електродвигуном (сухий помол), 
(171082) Вентилятор центробіжний ВЦ 4-75 з електродвигуном, (171084) 
Випаровувач F= 75 м кв. (колона кінцевої очистки, БРУ), (171085) Випаро-
вувач F=30 м2 (БРУ КРЕ), (171086) Випаровувач F=30 м2 (колона епюра-
ційна, БРУ), (171087) Випаровувач F=30 м2 (розмольне відділення), (171088) 
Випаровувач F-60 м2 (бражна колона), (171089) Випаровувач горизон. 
F=200 м2 (бражна колона), (171090) Випаровувач горизон.F=200 м2 (БРУ, 
бражна колона), (171091) Віброізолююча рама (осушка барди), (171092) 
Вібророзгр. підбунк. днищ (сил. №1), (171093) Вібророзгр. підбунк. днищ 
(сил. №2), (171094) Вібророзгр. підбунк. днищ (сил. №3), (171095) Вібро-
розгр.підбунк.днищ (сил. №4), (171096) Вібророзгр. підбунк. днищ (сил. 
№5), (171100) Гегулятор коефіцієнта потужності, (171101) Гегулятор кое-
фіцієнта потужності, (171102) Градирня блокова БВГ 300, (171103) Градир-
ня блокова БВГ 600, (171104) Градирня блокова вен. БВГ 600, (171105) 
Градирня ГН-100 (з інв.), (171106) Градирня ГН-100 (з інв.), (171107) Деа-
ераторна установка Д-25 (ХВО), (171108) Дефлегматор, (171109) Дефлег-
матор, (171110) Дефлегматор, (171111) Дефлегматор, (171112) Дефлег-
матор, (171113) Дефлегматор (бражна колона), (171114) Дефлегматор 
(бражна колона), (171115) Дефлегматор (бражна колона), (171116) Деф-
легматор (бражна колона), (171117) Дефлегматор (БРУ, колона епюрацій-
на), (171118) Дефлегматор (БРУ, колона епюраційна), (171119) Дефлег-
матор (колона кінцевої очистки,БРУ), (171120) Дефлегматор (колона кін-
цевої очистки,БРУ), (171121) Дефлегматор 50 м кв. (ефірна колона), 
(171122) Дефлегматор 63(БРУ, колона епюраційна), (171123) Дефлегматор 
63 (БРУ, колона епюраційна), (171124) Дефлегматор F 63 м2, (171125) 
Дефлегматор F=68 м2 (БРУ РК-2), (171126) Дефлегматор F-63 м2, (171127) 
Дефлегматор РОК 30 м2, (171128) Дизель-генератор 11,99, (171129) Ди-
мосос ДДН-12,5 (котельне відділення), (171130) Димосос ДН 11,2 (котел 
ДЄ 16/14 №1413), (171131) Димосос ДН-11,2 45 кВт (пар. кот. рег. №1416), 
(171132) Дитектор витрат газу (котельне відділення), (171133) Діафрагма 
для витратомірів ДФК (котельне відділення), (171134) Діафрагма камерна 
ДСК (нова щитова), (171135) Діафрагма камерна ДСК (нова щитова), 
(171136) Дріжджанка №1, (171137) Дріжджанка №2, (171138) Дріжджанка 
№3, (171139) Дріжджанка №4, (171140) Дріжджанка №5, (171141) Дріж-
джанка №6, (171142) Дріжджанка №7, (171143) Дріжджанка №8, (171144) 
Дробарка А-1ДМ2Р-11 (млин), (171145) Дробарка А1ДМ2Р-110 (ВМП), 
(171146) Дробарка А1ДМ2Р-110 (розмольне відділення), (171147) Дробар-
ка А1ДМ2Р-110 (розмольне відділення), (171148) Дробарка А1ДМ2Р-110 
(розмольне відділення), (171149) Дробарка А1ДМР-110 (розмольне відді-
лення), (171150) Дробарка А1-ДМР-110 (розмольне відділення), (171154) 
Економайзер (котел ДЄ 14/16Т), (171155) Економайзер ЕП-330 (котельне 
відділення), (171156) Електронасосний агрегат ЦНСк 3/160 з електродви-
гуном 7,5 вертикальний (котельня), (171157) Електонасос ЕЦВ 8-25-150 
(кінзавод), (171165) Електродвигун 11/1500 (котельня), (171167) Електро-
двигун 110 кВт/1000 об., (171168) Електродвигун 18,5/1000 (очисні спо-
руди), (171171) Електродвигун 2,2 кВт/1000 (розм. норія №2), (171176) 
Електродвигун 2,2 кВт/1000 (розм. шнек), (171179) Електродвигун 2,2 
кВт/1000 (розмольне відділення), (171182) Електродвигун 22 кВт /3000 
(дизель), (171183) Електродвигун 22 кВт /3000 (дизель), (171186) Електро-
двигун 22 кВт /3000 (мелясний бак), (171188) Електродвигун 22 кВт /3000 
(рез.), (171192) Електродвигун 30 кВт /1500 (бардяне господарство), 
(171195) Електродвигун 30 кВт /1500 (емульгатор), (171201) Електродвигун 
4 кВт /1500 об. (бардяне господарство), (171202) Електродвигун 4 кВт/1500 
об. (бардяне господарство), (171203) Електродвигун 4 кВт/1500 об. (КШП 
№2), (171204) Електродвигун 4 кВт/1500 об. (КШП №2), (171209) Електро-
двигун 4 кВт/1500 об. (ХВО - заглушка солі), (171211) Електродвигун 4 
кВт/3000 (насос кислоти), (171212) Електродвигун 4 кВт/3000 об. (КШП 

№1), (171217) Електродвигун 4 кВт/3000 об. (КШП №2), (171218) Електро-
двигун 45 кВт/1500 об. (котельне відділення, димосос ДЄ-1), (171220) 
Електродвигун 45/1500 ( котел ДЄ 16/14 №1413), (171223) Електродвигун 
55 кВт/1500 об. (живильний насос №2), (171224) Електродвигун 7,5 
кВт/1000 (лєнта норії ВМП), (171231) Електродвигун 75 кВт/1500 (ВМП), 
(171232) Електродвигун 75 кВт/1500 (ВМП), (171233) Електродвигун 75 
кВт/1500 (рез.), (171236) Електродвигун 75 кВт/1500 об. (насосна), (171237) 
Електродвигун 75 кВт/1500 об. (ХВО), (171238) Електродвигун 75 кВт/1500 
об. (ХВО-живильний насос №1), (171240) Електродвигун 90 кВт/1500 об. 
(розмольне відділення), (171241) Електродвигун 90 кВт/1500 об. (розмоль-
не відділення), (171243) Електродвигун 90 кВт/3000-1500 об., (171245) 
Електронасос ЕЦВ 8-16-140 (заправка), (171246) Електронасос ЕЦВ 8-16-
140 (заправка ), (171247) Електронасос ЕЦВ 8-16-140 (заправка), (171248) 
Електронасос ЕЦВ 8-16-140 (стадіон), (171249) Електронасосний агрегат 
АСВН-80А (зливне), (171250) Електронасосний агрегат АСВН-80А (зливне), 
(171251) Електронасосний агрегат АСВН-80А (зливне), (171252) Електро-
насосний агрегат АСВН-80А (спиртопідвал), (171253) Електронасосний 
агрегат АСВН-80А (спиртопідвал), (171254) Електронасосний агрегат 
АСВН-80А (спиртопідвал), (171255) Електронасосний агрегат АСВН-80А 
(спиртопідвал), (171256) Електророзборка 400 (мехмайстерня), (171257) 
Електрошит розподільчий (склад зерна), (171258) Електрощит (ТП-364), 
(171259) Електрощит (ТП-364), (171260) Електрощит (ТП-364), (171261) 
Електрощит розподільний (насосна), (171262) Електрощит розподільчий 
(адмінкорпус), (171263) Електрощит розподільчий (бардяне відділення), 
(171264) Електрощит розподільчий (бродильне відділення), (171265) Елек-
трощит розподільчий (ВМП), (171266) Електрощит розподільчий (ГФО), 
(171267) Електрощит розподільчий (котельне відділення), (171268) Елек-
трощит розподільчий (котельне відділення), (171269) Електрощит розпо-
дільчий (очисні споруди), (171270) Електрощит розподільчий (розмольне-
розсів), (171271) Електрощит(ТП-414), (171272) Емульгатор МГД36-07 
(ГФО), (171285) Живлячий шнек із приводом дов. 6,0 м (осушка барди), 
(171286) Збірник 16 м3 (барда), (171287) Збірник 16 м3 (барда), (171288) 
Кабельна галерея, (171289) Кип'ятильник, (171290) Кип’ятильник, (171291) 
Кип'ятильник, (171293) Клапан EV (відділення мокрого помолу), (171294) 
Колона, (171295) Колона, (171296) Колона -1, (171297) Колона-2 (РК-2), 
(171298) Колона варочна (ГФО), (171299) Колона епюрацінай (бРУ), 
(171300) Колона клапанна (колона кінцевої очистки, БРУ), (171301) Колона 
клапанна @1200 мм, (171306) Комплект перетворювач частоти (розмольне 
відділення), (171308) Комплект перетворюючих частот, (171309) Комплект 
перетворюючих частот, (171310) Комплект перетворюючих частот, (171311) 
Комплект перетворюючих частот, (171312) Комплект перетворюючих час-
тот, (171313) Комплект перетворюючих частот, (171314) Комплект пере-
творюючих частот, (171320) Компресор для муки (розмольне відділення), 
(171321) Компресорний блок 1Г-122-80-2В (ХВО), (171322) Конвеєр зер-
новий (зерносушильне відділення), (171323) Конвеєр зерновий L-500 (склад 
зерна), (171324) Конденсатор, (171325) Конденсатор, (171326) Конденса-
тор, (171327) Конденсатор (колона епюраційна, БРУ), (171328) Конденса-
тор 10 м/кв (колона кінцевої очистки, БРУ), (171329) Конденсатор 10м2 
(колона епюраційна, БРУ), (171330) Конденсатор 14,7м2 (колона кінцевої 
очистки, БРУ), (171331) Конденсаторний сепаратор СО2 (бражна колона), 
(171333) Корректор гапзу «Флоукор» (котельне відділення), (171334) Котел 
«Ferolli turbo» (адмінкорпус), (171336) Котел Ferolli (вагова), (171337) Котел 
ДЄ 16/14 рег. №1413, (171338) Котел ДЄ 16/14 рег. №1416, (171339) Котел 
Ретра 150-4М (адмінкорпус), (171340) Масляний вимикач МВ-10, (171341) 
Машинка зерноочисна, (171342) Машинка мийна (бродильний апарат №11), 
(171344) Машинка мийна (бродильний апарат №1), (171345) Машинка 
мийна (бродильний апарат №10), (171346) Машинка мийна (бродильний 
апарат №3), (171349) Машинка мийна (бродильний апарат №6), (171354) 
Мембранний насос-дозатор PDM-D-CA 104/6 100/3/50 0.18 (кислотний 
вузол дріжджова),(171355) Мембранний насос-дозатор PDM-D-CA 104/6 
100/3/50 0.18 (дріжджова кислотний вузол), (171364) Мийка HD 1090 (бро-
дильне відділення), (171365) Мийка ММ-4Н (бродильний апарат №1), 
(171366) Мийка ММ-4Н (бродильний апарат №2), (171367) Мийка ММ-4Н 
(бродильний апарат №3), (171373) Мішалка (бродильний апарат №0), 
(171375) Мішалка (бродильний апарат №4), (171376) Мішалка (бродильний 
апарат №5), (171377) Мішалка (бродильний апарат №6), (171378) Мішал-
ка (бродильний апарат №7), (171379) Мішалка (бродильний апарат №8), 
(171380) Мішалка (ферментер 50 м3 №1 (ГФО), (171382) Мішалка (фер-
ментер 50 м3 №3 (ГФО), (171383) Млин гідравлічний (ГФО), (171384) Млин 
дисковий гомогенізуючий МДГ-30 (ГФО), (171385) Модуль заправ очний, 
(171387) Монтажні конструкції зерносушилки, (171388) Мотор редуктор 
4МПМ 60-35,5-320 (бродильний апарат №7), (171389) Мотор редуктор 
4МПМ 60-35,5-320 (бродильний апарат №8), (171390) Мотор редуктор 
4МПМ 60-35,5-320 (бродильний апарат №5), (171391) Мотор редуктор 
4МПММ-60-35,5-320 (бродильний апарат №0), (171393) Мотор редуктор 
ЗМПМ 40-56-320 (дріжджанка №1), (171394) Мотор редуктор ЗМПМ 40-
56-320 (дріжджанка №2), (171395) Мотор редуктор ЗМПМ 40-56-320 (дріж-
джанка №3), (171397) Мотор редуктор ЗМПМ 40-56-320 (дріжджанка №7), 
(171398) Мотор редуктор ЗМПМ 40-56-320 (дріжджанка №8), (171399) 
Мотор редуктор ЗМПМ 50-56-510-320ЦУЗ (чанок замісу №2), (171402) 
Мотор редуктор ЗМПМ-31,5 (Дробарка А1ДМ2Р-110 (ВМП), (171404) Мо-
тор редуктор ЗМПМ-40-56-110, (171407) Мотор редуктор ЗМПМ-40-56-
110, (171408) Мотор редуктор ЗМПМ-40-56-110, (171409) Мотор редуктор 
ЗМПМ-50 (ферментер 50 м3 №2 (ГФО), (171410) Мотор редуктор ЗМПМ-
50-56-320 (ферментер 50 м3 №1 (ГФО), (171411) Мотор редуктор ЗМПМ-
50-56-320 (ферментер 50 м3 №2 (ГФО), (171412) Мотор редуктор ЗМПМ-
50-56-320 (ферментер 50 м3 №3 (ГФО), (171413) Мотор редуктор ЗМПМЗ 
1,5-112-110, (171414) Мотор редуктор МПМ 60-35,5-320 (бродильний апа-
рат №6), (171415) Мотор редуктор МПМ60-35,5-320 (бродильний апарат 
№4), (171416) Мотор-редуктор, (171418) Мотор-редуктор 4МПМ60-35,5-
320 (бродильний апарат №2), (171419) Мотор-редуктор ЗМПМ 31,5-112-
185-110 ЦУЗ (чан №15), (171421) Мотор-редуктор ЗМПМ 50 (зерносушиль-
не відділення), (171422) Мотор-редуктор ЗМПМ-56-320-670, (171431) 
Насос 4К-12 (спиртопідвал), (171432) Насос 4К-12 (спиртопідвал), (171433) 
Насос 8-16-140 (артскважина стадіон), (171436) Насос AXX 65-80-120T 
(дріджд.), (171437) Насос AXX 65-80-120T (дріджд.), (171442) Насос CDLF 
4-190 (БРУ), (171446) Насос CDLF 4-40 (ККО), (171447) Насос CDLF 4-50 
(БРУ), (171448) Насос CDLF 4-50 (БРУ), (171454) Насос CR 16-160 A (ко-
тельне відділення), (171457) Насос DWO 400, (171458) Насос DWO 400 
(фільтраційна установка), (171459) Насос IHG 80-100 (бродильний апарат 
№15), (171460) Насос IHG 80-100 (бродильний апарат №16), (171461) На-
сос IHG 80-100 (бродильний апарат №2), (171462) Насос IHG 80-100 (бро-
дильний апарат №2), (171463) Насос IHG 80-100 (бродильний апарат №4), 
(171464) Насос IHG 80-100 (бродильний апарат №5), (171465) Насос IHG 
80-100 (бродильний апарат №6), (171466) Насос IHG 80-100 (бродильний 
апарат №7), (171467) Насос IHG 80-100 (бродильний апарат №9), (171468) 
Насос IHG 80-100 (дріжджанка №8), (171469) Насос IHG 80-160 (бродиль-
ний апарат №3), (171470) Насос IHG 80-200 (ГФО), (171471) Насос IHG 80-
200 (оборотне водопостачання), (171472) Насос IHG80-100 (бродильний 
апарат №1), (171476) Насос IRG 200-250, (171477) Насос IRG 200-250, 
(171478) Насос IRG 200-250, (171480) Насос IRG 200-250 (градирня), 
(171482) Насос IRG 200-315, (171483) Насос IRG 200-315, (171484) Насос 
IRG 200-400, (171486) Насос IRG 200-400 (ГФО теплообмінник 80), (171490) 
Насос Lowara 46 SV 10 з електродвигуном 37 кВт (ХВО), (171491) Насос SM 
80-50-200/11 (очисні споруди), (171492) Насос SM 80-50-200/11 (БРУ ко-
лона КРЕ), (171502) Насос WILO MVI3208-3|25E/3-400-50-2 (ХВО), (171503) 
Насос WILO TOP-S 30/70, (171504) Насос WQ 100-25-11 (очисні споруди), 
(171505) Насос агрегат ВВН 1,5/0,4 з електродвигуном (БРУ), (171506) На-
сос агрегат ВВН 1,5/0,4 з електродвигуном (БРУ), (171507) Насос агрегат 
ВВН 1,5/0,4 з електродвигуном (БРУ), (171508) Насос агрегат ВВН 1-3 з 
електродвигуном (БРУ), (171509) Насос агрегат ВВН 1-3 з електродвигуном 
(БРУ), (171510) Насос вакуумний 34 ОРВО (БРУ), (171511) Насос ВВН 1-3 
без двигуна (БРУ), (171512) Насос ВВН 1-3 без двигуна (БРУ), (171513) На-
сос Д 320/50 без двигуна (насосна), (171514) Насос Д 320/50 без двигуна 
(насосна), (171515) Насос Д 320/50 без двигуна без рами (центральна на-
сосна), (171516) Насос Д 320/50 без двигуна, рами (центральна насосна), 
(171520) Насос ДМЕ 12-6 (розмольне відділення), (171521) Насос ДМЕ 48-3 
(розмольне відділення), (171522) Насос ДМЕ 8-10 (розмольне відділення), 
(171523) Насос дозатор, (171528) Насос ЕЦВ 6-6,3-125 (артскважина бро-
дильня), (171529) Насос ЕЦВ 6-6,3-125 (бродильня), (171532) Насос ЕЦВ 
8-16-140 (артскважина броділка), (171534) Насос ЕЦВ 8-16-140 (криниця 
середня), (171543) Насос ЕЦВ 8-25-150 криниця середня, (171548) Насос 
ЗМ 40-200/5,5 (БРУ), (171550) Насос ЗМ 40-200/5,5 (БРУ), (171551) Насос 
ЗМ 40-200/5,5 (БРУ), (171552) Насос ЗМ 40-200/5,5 (БРУ), (171554) Насос 
ЗМ 50-200/11 (котельне відділення), (171558) Насос ЗМ 65-200/18,5 (бро-
дильне відділення), (171559) Насос ЗМ 65-200/18,5 (бродильне відділення), 
(171562) Насос ЗМ 65-200/22 (бродильний апарат №16), (171569) Насос 
ЗМ 65-200/22 (розмольне відділення), (171570) Насос ЗМ 65-200/22 (роз-
мольне відділення), (171580) Насос ІНG 80-100 (БРУ), (171581) Насос ІНG 
80-100 (БРУ), (171583) Насос ІНG 80-100 (БРУ), (171584) Насос ІНG 80-100 
(дріж 7), (171585) Насос ІНG 80-100 (дріж 8), (171586) Насос ІНG 80-125 

(насос подачі бражки БРУ), (171590) Насос ІНG 80-160 (бардяне господар-
ство), (171591) Насос ІНG 80-160 (котельне відділення), (171604) Насос К 
100-65-250а (ІІ ферментер ГФО), (171605) Насос НМШ 5-25-4/25 з елек-
тродвигуном 505 кВт/1500 об. (котельня), (171606) Насос НМШ 5-25-4/25 
з електродвигуном 505 кВт/1500 об. (котельня), (171607) Насос НЦІ-100 
(бардяне господарство), (171608) Насос НЦІ-100 (бардяне господарство), 
(171609) Насос НЦІ-100 (бардяне господарство), (171610) Насос ПЕ 40/250 
(котельне відділення), (171613) Насос ПЕ 40-250 (без двигуна ХВО), 
(171614) Насос ПЕ Педропа ZX 1A (розмольне віділення), (171615) Насос 
СR 90/3, (171616) Насос СR 90/3, (171623) Насос СМ 100-65-200/2б з елек-
тродвигуном (дублюючий насос перекачки бражки під чаном №0), (171633) 
Насос СМ100-65-200 (бродильний апарат №0), (171634) Насос СЦН 75/70 
з двигуном (новий спиртопідвал), (171635) Насос СЦН 75/70 з двигуном 
(новий спиртопідвал), (171636) Насос СЦН 75/70 з двигуном (новий спир-
топідвал), (171638) Насос ЦЄНН БТВО 300/20, (171639) Насос ЦЄНН БТВО 
300/20 (БРУ), (171640) Насос циркуляційний, (171644) Насосний агрегат К 
100-65-250 а з електродвигуном 22 кВт (ГФО дублюючий насос під 4 Фер-
ментером), (171645) Насосний агрегат К 100-65-250а з електродвигуном 
22 кВт (0 чан), (171646) Насосний агрегат К 80-50-200 з електродвигуном 
(ВМП), (171647) Низковольтне комплектне устаткування (електрощитова), 
(171648) Норія, (171649) Норія, (171650) Норія, (171651) Норія, (171652) 
Норія, (171653) Норія, (171654) Обчислювач газу «Флоукор» (котельне від-
ділення), (171655) Пальник газовий МДГГ 1200 (котельне відділення), 
(171656) Пароінжектор (бражна колона), (171658) Перетворювач тиску, 
(171659) Перетворювач тиску, (171660) Перетворювач частоти, (171661) 
Перетворювач частоти, (171662) Перетворювач частоти, (171663) Пере-
творювач частоти, (171664) Перетворювач частоти, (171665) Перетворювач 
частоти, (171666) Перетворювач частоти, (171667) Перетворювач частоти, 
(171668) Перетворювач частоти, (171669) Піддон для градирні, (171670) 
Піддон для градирні, (171671) Піддон для градирні, (171672) Підігрівач 
бражки (бражна колона), (171673) Піновловлювач (бродильне відділення), 
(171674) Пластинчатий теплообмінник GF-187 N (ГФО), (171675) Повітро-
підігрівач (котельня), (171676) Повітропідігрівач ВП (котельня), (171677) 
Повітряний дефлегматор BGL4R-30-2400 (бражна колона), (171678) Пові-
тряний дефлегматор BGL4R-30-2400 (бражна колона), (171679) Повітряний 
підігрівач (котельне відділення), (171680) Прес ПРГ-300 (електроцех), 
(171681) Приймальна яма до розвантажувача ЕА-180, (171682) Прилад МК 
4702 (виробнича лабораторія), (171683) Прилад ЦК 4801 (виробнича лабо-
раторія), (171686) Проміжний бак, (171687) Процесор TSXP, (171688) 
Расходомір-лічильник Взльот ЄР ДУ 50, (171689) Расходомір-лічильник 
Взльот ЄР ДУ 50 (облік барди цех сушки барди), (171690) Расходомір-
лічильник Взльот ЄР ДУ 50 (облік відгрузки барди дальна катка), (171691) 
Расходомір-лічильник Взльот ЄР ДУ 80, (171692) Расходомір-лічильник 
Взльот ЄР ДУ 80, (171693) Расходомір-лічильник Взльот ЄР ДУ 80 (розхід 
бражки на Б. К.), (171694) Расходомір-лічильник Взльот ЄР ДУ 80 (розхід 
води на сухий заміс), (171695) Реактор дріжджовий (дріжджебродильне 
відділення), (171696) Редуктор, (171697) Редуктор 1Ц2У-125, (171698) Ре-
дуктор 1Ц2У-160, (171699) Редуктор 1Ц2У-250, (171700) Редуктор 1Ц2У-
250, (171701) Редуктор РДУК-100 (ГРП), (171702) Рефлексбойлер (котель-
не відділення), (171703) Розгоночна колона (БРУ), (171704) РСМСІА карта, 
(171706) Сепаратор бражки (бражна колона), (171707) Сепаратор зерновий 
СПО-50(ВМП), (171708) Сепаратор магнітний СМК-08-073 (ВМП), (171709) 
Сепаратор магнітний СМКО6-025 (розмольне віділення), (171710) Силоса, 
(171711) Силоса, (171712) Силоса, (171713) Силоса, (171714) Силоса, 
(171715) Солерозчинник (ХВО), (171716) Спиртоловушка, (171717) Спир-
толовушка (бродильне відділення), (171720) Спіральний теплообмінник 
F-20 м2 (11 чан), (171721) Спіральний теплообмінник F-20 м2 (14 чан), 
(171722) Спіральний теплообмінник F-60 м2 (ГФО варка), (171723) Спі-
ральний теплообмінник F-60 м2 (ГФО), (171724) Спіральний теплообмінник 
ТСІ-20 (бродильний апарат №9), (171725) Сушка зернова CF-500А, (171726) 
Таль електрична (БРУ), (171727) Таль електрична CD1 2т. (ВМП), (171728) 
Таль ручна з шест. стац. 3,2т (мехмайстерня), (171729) Таль ручна з шес-
тернею стаціонарна 3,2 т (мехмайстерня), (171734) Теплообмінник CI-20 
(бродильний апарат №1), (171735) Теплообмінник пластинч.розбірн ФП-16 
(БРУ, холод. спирту), (171736) Теплообмінник спіральний (бродильний 
апарат №6), (171737) Теплообмінник спіральний 20 м2 (бродильний апарат 
№8), (171738) Теплообмінник спіральний 20 м2 (бродильний апарат №16), 
(171739) Теплообмінник спіральний 20 м2 (бродильний апарат №7), 
(171740) Теплообмінник спіральний 20 м2 (дріжджанка №7), (171741) Те-
плообмінник спіральний 20 м2 (дріжджанка №8), (171742) Теплообмінник 
спіральний 20 м2(бродильний апарат №15), (171743) Транспортер (зер-
носушильне відділення), (171744) Транспортний шнек L= 6м. (цех сушки 
барди), (171745) Транспортний шнек із приводом дов. 4,5м (осушка барди), 
(171746) Трансформаторна підстанція, (171760) Установка зворотного 
ОСМОСу (ХВО), (171761) Установка зворотного осмосу УОФ-200 (їдальня), 
(171762) Ферментер 50 м3 №1 (ГФО), (171763) Ферментер 50 м3 №2 (ГФО), 
(171764) Ферментер 50 м3 №3 (ГФО), (171765) Ферментер №4 (ГФО), 
(171766) Фільтр катіонітовий (ХВО), (171767) Фільтр катіонітовий (ХВО), 
(171768) Фільтр катіонітовий (ХВО), (171769) Фільтр катіонітовий (ХВО), 
(171770) Фільтр катіонітовий (ХВО), (171771) Фільтр катіонітовий (ХВО), 
(171772) Фільтр механічний (ХВО), (171773) Фільтр механічний (ХВО), 
(171774) Фільтр рукавний №28 (сил.1), (171775) Фільтр рукавний №30 
(сил.2), (171776) Фільтр рукавний №84 (сил.3), (171777) Фільтр рукавний 
№88 (сил.4), (171778) Фільтр рукавний №90 (сил.5), (171779) Фільтрацій-
на установка, (171780) Флокулірний пристрій Аквакор (котельне відділення), 
(171781) Холодильник сивушного спирту, (171782) Холодильник сивушної 
фракції, (171783) Холодильник сивушної фракції, (171784) Холодильник 
спирту, (171785) Холодильник спирту та ФГЕС, (171786) Царга @ 1600 (ко-
лона епюраційна, БРУ), (171787) Царги клапанні 1200, (171788) Царги кла-
панні 1200, (171789) Царги клапанні 1200, (171790) Царги клапанні 1200, 
(171791) Центрифуга декантаційна б/у (сушильне відділення), (171792) 
Центрифуга ОГШ 501 (цех сушки барди), (171793) Центрифуга ОГШ-502 к 
04 б/к (цех осушки барди), (171794) Циклон (розмольне відділення), 
(171795) Циклон (розмольне відділення), (171796) Циклон (розмольне від-
ділення), (171797) Циліндр МІК-320, (171798) Циліндр МІК-320, (171799) 
Циліндр МІК-320, (171800) Цистерна ефірна №5, (171801) Цистерна ефір-
на №6, (171802) Цистерна ефірна №7, (171803) Цистерна спиртова №1, 
(171804) Цистерна спиртова №1, (171805) Цистерна спиртова №11, 
(171806) Цистерна спиртова №12, (171807) Цистерна спиртова №2, 
(171808) Цистерна спиртова №3, (171809) Цистерна спиртова №4, (171810) 
Цистерна спиртова №8, (171811) Цистерна спиртова №9, (171812) Чанок, 
(171813) Шафа електрична (новий спиртопідвал), (171814) Шафа елек-
трична ЕР 2012/2 (розм. щит), (171815) Шафа електрична ЕР 2012/2 (розм. 
щит), (171816) Шафа електрична ЕР 20124/2 (підробка), (171817) Шафа 
електрична ЕР 20124/2 (ВМП), (171818) Шафа електрична ЕР 20124/2 
(ВМП), (171819) Шафа електрична ЕР 20124/2 (градирня), (171820) Шафа 
електрична МКС 20 (В-во), (171821) Шафа електрична ЕР 20124/2 (підроб-
ка), (171833) Щит КВПіАз системою контролю та управління (осушка барди), 
(171834) Щит управління (новий спиртопідвал), (171835) Щит управління 
(новий спиртопідвал), (171836) Щит управління (новий спиртопідвал), 
(171837) Апарат високого тиску К5*ЕU (автогараж), (171838) Душова кабі-
на (адмінкорпус люкс), (171840) Клапан пневматичний (БРУ розхід епюра-
ту), (171841) Клапан пневматичний (БРУ), (171842) Конвектор електричний 
І (адмінкорпус), (171843) Конвектор електричний ІІ (адмінкорпус), (171844) 
Конвектор електричний (спиртопідвал), (171851) Лебідка ручна, (171855) 
Мембранний бак 105 л Котел Ретра (адмінкорпус), (171856) Мікрохвильо-
ва (їдальня), (171857) Монітор, (171859) Монтажно-тяговий механізм 
Gutman KKV-3.2 (мехмайстерня), (171860) Насос пластинчастий RO 1000 
з Н/Ж сталі (їдальня), (171861) Насос СМ 100-65-200/2б з електродвигуном 
(очисні-бардяне), (171863) Насос фекальний з ріжучим механізмом Optima 
WQ 15-15 QG (мокрий млин), (171864) Обігрівач керамічний (бежевий ад-
мінкорпус), (171865) Перетворювач тиску PC 28/0 600kPa (варка колектор 
ГФО), (171866) Перетворювач тиску резерв І, (171867) Перетворювач тис-
ку резерв ІІ, (171868) Перетворювач тиску-1 (котельня), (171869) Перетво-
рювач тиску-2 (котельня), (171870) Перетворювач тиску-3 (котельня), 
(171871) Перетворювач тиску-4 (котельня), (171872) Пірометр, (171873) 
Пральна машина Zanussi ZWSG 6101V, (їдальня), (171874) Прилад Алконт-
01СУ, (171875) Ротаметр, (171876) Ротаметр, (171877) Ротаметр, (171878) 
Ротаметр РМ - 0,16 ЖУЗ (розхід сивушного спирту РК-1), (171879) Ротаметр 
РМ - 0,16 ЖУЗ (розхід сивушного спирту РК-2), (171880) Ротаметр РМ - 0,16 
ЖУЗ (розхід сивушного спирту РК-3), (171881) Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ, 
(171882) Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ, (171883) Ротаметр РМ-0,16 ЖУЗ, (171884) 
Сигналізатор рівня І, (171885) Сигналізатор рівня ІІ, (171886) Телефон 
Panasonik-1, (171887) Телефон Panasonik-2, (171888) Телефон Panasonik-3, 
(171889) Телефон Panasonik-4, (171890) Телефон Panasonik-5, (171892) 
Трансформатор ТПЛУ-10, (171893) Трансформатор ТПЛУ-10, (171894) 
Трансформатор ТПЛУ-10, (171895) Трансформатор ТПЛУ-10, (171896) 
Трансформатор ТПЛУ-10, (171897) Трансформатор ТПЛУ-10, (171898) 
Холодильник Nord 271030 (їдальня), (171899) Шліфмашинка (енергетичний 
відділ), (500479) Системний блок, (500482) Системний блок IT Block, 
(500485) Монітор 23,6’’ Iiyama ProLite X2474HV-B1, (500486) Багатофунк-
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Продовження таблиціційний пристрій БФП Canon imageRUNNER 1435i, (501499) Блок шнекових дозаторів, (501500) Вентилятор ЗО 
ЦС 85, (501501) Вентилятор ВВД, (501502) Вентилятор ВДН 12, (501504) Вентилятор ВДН 9, (501505) Граничний 
вимикач рівня АО 31, (501509) Граничний вимикач АО 31, (501510) Граничний вимикач рівня АО 13, (501511) Гра-
ничний вимикач рівня АО 13, (501512) Котел КЕ-25-14-200 ВЦКС, (501513) Топка ВЦКС, (501514) Граничний ви-
микач АО 31, (501521) Засувка шиберна Ду300 31нж80бк H13000000000258, (501522) Димосос ДН 15 
Я20600000000008, (501523) Комплект дисків до млина МДГ-30 F93050000000005, (501524) Дробарка ДВ-1 
Я20600000000009, (501525) Економайзер ЕП 1-646, (501526) Циклон батарейний БЦ 512-4-6, (501527) Циклон 
ЦН 15-650х 1УП, (501528) Циклон ЦП 2-2500, (501529) Конвеєр скребковий, (501530) Ресивер, (501532) Паль-
никове обладнання газове, (501533) Граничний вимикач АО 31, (501534) Граничний вимикач АО31, (501535) 
Граничний вимикач рівня АО 33, (501536) Граничний вимикач рівня АО 33, (501537) Насос IRG 200-400, (501539) 
Насос ЗМ 40-200/5,5, (501540) Живлення шлюзове, (501541) Клапан пневматичний, (501542) Клапан пневма-
тичний, (501544) Паровий інжектор, (501545) Парові котли, (501546) Насос SP 5A 33, (170001) Автомобіль ЗІЛ 
ММЗ-4505 ВО 97-03 АІ, (170002) Автомобіль Mazda 6 ВО 80-65 АА, (170003) Автокран ЗІЛ-133 КС-3575 ВО 36-73 
АТ, (170004) Автомобіль Тойота Camry ВО 59-20 АК, (170005) Автомобіль САЗ 3507 ВО 36-83 АТ, (170006) Авто-
мобіль ЗІЛ-554 ВО 36-89 АТ, (170007) Автомобіль ЗІЛ ММЗ-554 ВО 36-92 АТ, (170008) Автомобіль ЗІЛ ММЗ-554 
ВО 36-91 АТ, (170009) Тепловоз, (170316) Аналоговий вихід, (170317) Аналоговий вхід, (170318) Аналоговий вхід, 
(170319) Апарат ARC 58/2м, (170321) Апарат в/т HD10/25 (бродильне відділення), (170333) Базовий модуль 
управління системи, (170334) Бетонозмішувач, (170335) Блок живлення, (170336) Блок живлення, (170337) Блок 
живлення (відділ мокрого помелу), (170338) Блок живлення БП 30М1-24, (170339) Блок живлення ОСІ, (170340) 
Блок контролю, (170350) Вага-вологомір 50 (виробнича лабораторія), (170351) Ваговий вимірник (на комп’ютері 
вагова), (170382) Витратомір (Бру - вивіз барди), (170383) Витратомір (Бру - вивіз барди), (170384) Витратомір 
(БРУ - облік барди), (170385) Витратомір (БРУ - облік барди), (170386) Витратомір (БРУ), (170389) Витратомір 
(розмольне відділення), (170390) Витратомір (розмольне відділення), (170391) Витратомір лічильн 80 обліку бар-
ди, (170392) Витратомір лічильника ВЗЛЕТ (цех осушки барди), (170393) Витратомір рідини Superst 442 LE 15, 
(170396) Віброметр, (170405) Вологомір зерна (вагова), (170407) Газоаналізатор, (170417) Диван тримісний 
(приймальня), (170434) Електровібратор, (170477) Електрорубанок, (170478) Елемент монтажний ЗЕВС (при-
ймальня), (170479) Елемент приставний ЗЕВС (приймальня), (170481) Запальний пристрій (кот. ДКВР), (170484) 
Зчитувач турнікету, (170496) Касовий апарат МІНІ 600 (бардяне господарство), (170507) Комод (МТП і збут), 
(170508) Комод (МТП і збут), (170509) Комод (МТП і збут), (170510) Комод (МТП і збут), (170511) Комод (МТП і 
збут), (170512) Комод (МТП і збут), (170516) Компресор, (170517) Компресор, (170520) Компресорний конден-
саторний блок (адмінкорпус), (170524) Кондиціонер (бух. пост.), (170525) Кондиціонер (виробнича лабораторія), 
(170526) Кондиціонер AUX 18 HR, (170527) Кондиціонер AUX 18 HR, (170528) Кондиціонер AUX 18 HR, (170529) 
Кондиціонер Funai (ГПУ), (170530) Кондиціонер Panas (ліве крило адмінкорпусу), (170531) Кондиціонер Panas 
(ліве крило адмінкорпусу), (170532) Кондиціонер Panas (ліве крило адмінкорпусу), (170533) Кондиціонер Panas 
(ліве крило адмінкорпусу), (170534) Кондиціонер RZF 14, (170535) Кондиціонер Samsung (лабораторія), (170536) 
Кондиціонер ДСО 28 SHR, (170537) Контролер – перетворювач, (170538) Контролер (зерносклад), (170539) 
Контролер ROC-2313 (ХВО), (170543) Контролер СКУД, (170544) Контролер СКУД, (170545) Контролер СКУД, 
(170546) Контролер СКУД, (170547) Коректор газу (сушка), (170548) Креденс шпон сапелі (кабінет директора), 
(170549) Крісло «Prestige», (170550) Крісло (бухгалтерія), (170551) Крісло (бухгалтерія), (170552) Крісло (бухгал-
терія), (170553) Крісло (бухгалтерія), (170554) Крісло (бухгалтерія), (170555) Крісло (бухгалтерія), (170556) Кріс-
ло (бухгалтерія), (170557) Крісло (МТП і збут), (170558) Крісло (МТП і збут), (170559) Крісло (МТП і збут), (170560) 
Крісло (МТП і збут), (170562) Крісло (МТП і збут), (170563) Крісло (МТП і збут), (170564) Крісло (МТП і збут), 
(170565) Крісло (МТП і збут), (170567) Крісло (МТП і збут), (170568) Крісло (МТП і збут), (170569) Крісло Сфінкс 
(кабінет гол. інженера), (170570) Крісло Сфінкс (кабінет директора), (170572) Ксерокс Canon PC860, (170574) 
Лебідка ручна, (170575) Лебідка ручна, (170586) Люстри (кімната люкс), (170588) Манометр МПП 60 М, (170589) 
Маршрутний вимірювач (виробничий корпус), (170592) Меблі в комплекті (кімната люкс), (170694) Модем GSM 
(виробничий корпус), (170695) Модуль RCAN-01, (170696) Модуль RCAN-01, (170697) Модуль RCAN-01, (170698) 
Модуль RCAN-01, (170699) Модуль RCAN-01, (170700) Модуль RCAN-01, (170701) Модуль RCAN-01, (170702) 
Модуль RCAN-01, (170703) Модуль RCAN-01, (170704) Модуль RCAN-01, (170705) Модуль RCAN-01, (170706) 
Модуль RCAN-01, (170707) Модуль RCAN-01, (170708) Модуль RCAN-01, (170709) Модуль RCAN-01, (170710) 
Модуль RCAN-01, (170711) Модуль бюро пропусків, (170712) Модуль імпорту/експорту, (170713) Модуль обліку 
робочого часу, (170714) Морозильна камера (їдальня), (170715) Мотокоса STIHL FS 130, (170716) Музичний центр 
(їдальня), (170718) Надставка (МТП і збут), (170720) Облік проксамити карточок, (170721) Облік проксамити кар-
точок, (170722) Облік проксамити карточок, (170723) Облік проксамити карточок, (170724) Овочерізка Robot 
(їдальня), (170726) Охолоджувач CFH 50/30L (адмінкорпус), (170846) Поличка кутова навісна (виробнича лабо-
раторія), (170847) Полички відкриті (кабінет вир. спецалістів), (170848) Полички відкриті (кабінет вир. спецалістів), 
(170849) Пральна машина Zanussi ZWY 5100 (виробництво побутові приміщення), (170850) Пральна машинка 
(їдальня), (170857) Приставка (МТП і збут), (170858) Приставка до стола-махагон (кабінет гол. інженера), (170859) 
Пристрій вводу проксамитів, (170861) Проксамити карточки(200), (170863) Пульт управління вентиляції адмін-
корпусу, (170916) Стіл (в комплекті-бухгалтерія), (170917) Стіл (в комплекті-бухгалтерія), (170918) Стіл (в комплекті-
бухгалтерія), (170919) Стіл (в комплекті-бухгалтерія), (170920) Стіл (в комплекті-бухгалтерія), (170921) Стіл (в 
комплекті-бухгалтерія), (170922) Стіл (в комплекті-бухгалтерія), (170923) Стіл (в комплекті-бухгалтерія), (170924) 
Стіл (виробнича лабораторія), (170925) Стіл (виробнича лабораторія), (170926) Стіл (кабінет вир. спецалістів), 
(170927) Стіл (комп’ютерний кабінет), (170928) Стіл (комп’ютерний кабінет), (170929) Стіл (комп’ютерний кабі-
нет), (170930) Стіл (МТП і збут), (170931) Стіл (МТП і збут), (170932) Стіл (МТП і збут), (170933) Стіл (МТП і збут), 
(170934) Стіл (МТП і збут), (170935) Стіл (МТП і збут), (170936) Стіл (МТП і збут), (170937) Стіл (МТП і збут), (170938) 
Стіл 2-х тумбовий (виробнича лабораторія), (170939) Стіл аналітичний (стоматологічний кабінет), (170940) Стіл 
комп’ютерний 2 системних блоки, (170941) Стіл кутовий (виробнича лабораторія), (170942) Стіл однотумбовий 
(виробнича лабораторія), (170943) Стіл однотумбовий (виробнича лабораторія), (170944) Стіл однотумбовий 
(виробнича лабораторія), (170945) Стіл письмовий (їдальня), (170946) Стіл приставний шпон сапелі (кабінет ди-
ректора), (170947) Стіл робочий махагон (кабінет гол. інженера), (170948) Стіл шпон сапелі (кабінет директора), 
(170949) Стіл-приставка (МТП і збут), (170950) Стіл-приставка (МТП і збут), (170951) Стінка шпон сапелі (кабінет 
директора), (170953) Супутникова телеантена в комплекті (адмінкор), (170954) Талька електрична (розмольне 
відділення), (170955) Телевізор (кімната відпочинку – вагова), (170956) Телевізор (кімната люкс – вагова), (170985) 
Тумба з 3-ма ящиками (виробнича лабораторія), (170986) Тумба з 3-ма ящиками (виробнича лабораторія), (170987) 
Тумба Н-80 (виробнича лабораторія), (170988) Тумба Н-80 (виробнича лабораторія), (170989) Тумба Н-80 (ви-
робнича лабораторія), (170990) Тумба шпон сапелі (кабінет директора), (170991) Тумба-мийка (виробнича ла-
бораторія), (170992) Тумба-мийка НМВ (виробнича лабораторія), (170993) Турвишка ПСРВ в комплекті, (170994) 
Турнікет Форма Класик, (170995) Тягонапорометр ТДЖ, (170996) Тягонапорометр ТДЖ, (170997) Тягонапоро-
метр ТДЖ, (170998) Тягонапорометр ТДЖ, (171013) Холодильник ТОИ (їдальня), (171015) Хроматограф Кристал 
2000, (171018) Шафа (бухгалтерія), (171019) Шафа (бухгалтерія), (171020) Шафа (бухгалтерія), (171021) Шафа 
(бухгалтерія), (171022) Шафа (бухгалтерія), (171023) Шафа (бухгалтерія), (171024) Шафа (їдальня), (171025) 
Шафа (їдальня), (171026) Шафа (МТП і збут), (171027) Шафа (МТП і збут), (171028) Шафа (МТП і збут), (171029) 
Шафа (МТП і збут), (171030) Шафа (МТП і збут), (171031) Шафа (МТП і збут), (171032) Шафа (МТП і збут), (171033) 
Шафа (МТП і збут), (171034) Шафа витяжна (виробнича лабораторія), (171035) Шафа гардеробна (виробнича ла-
бораторія), (171036) Шафа гардеробна (виробнича лабораторія), (171037) Шафа гардеробна (кабінет вир. спе-
цалістів), (171038) Шафа гардеробна (кабінет спец.-адмінкорпус), (171039) Шафа гардеробна махагон (кабінет 
гол. інженера), (171040) Шафа з поличками (кабінет вир. спецалістів), (171041) Шафа з поличками (кабінет вир. 
спецалістів), (171042) Шафа контролера в повній комплектації (КВП і А), (171043) Шафа сіра (кабінет гол. інжене-
ра), (171044) Шафа сушильна (виробнича лабораторія), (171045) Шафа управління центрифуги Р3400, (171046) 
Шафа холодильна торгова Inter-800 (їдальня), (171047) Шафа-стелаж (МТП і збут), (171048) Шафи-стелажі (кабі-
нет гол. бухгалтера), (171049) Шафи-стелажі (кабінет гол. бухгалтера), (171845) Крісло 1 (виробнича лабораторія), 
(171846) Крісло 2 (виробнича лабораторія), (171847) Крісло 3 (виробнича лабораторія), (171848) Крісло 4 (вироб-
нича лабораторія), (171849) Крісло 5 (виробнича лабораторія), (171850) Крісло 6 (виробнича лабораторія), (500488) 
Насос См 100-65-200/2б, (500528) Насос фекальний WQ 40-15-4 Я20600000000020, (501538) Кондиціонер Leberg 
LBS 19, (501548) Водонагрівач електричний, (501549) Пилосос Samsung, (171054) Бак для води (ГФО), (171059) 
Бочка, (171099) Газонокосарка бензинова МВ-655 V, (171657) Пересувна електростанція, (171822) Шибер заван-
таження, (171823) Шибер завантаження, (171824) Шибер завантаження, (171825) Шибер завантаження, (171826) 
Шибер завантаження, (171827) Шлюзовик дозатор, (171828) Шлюзовик дозатор, (171829) Шлюзовик дозатор, 
(171830) Шлюзовик дозатор, (171831) Шлюзовик дозатор, (171852) Масляний радіатор (ВКЗБ), (171891) Точка 
доступу (МТЗЗ), (171900) Шумомір, (500478) Монітор, (501531) Проект АСУ ТП, (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження Об’єкта приватизації: Тернопільська область, Чортківський район, с-ще Нагірянка, 
вул. Заводська, 1 та Тернопільська область, Чортківський район, с-ще Нагірянка, вул. Грушевського (вул. Га-
гаріна Ю.), 41.

ПЕрЕліК нЕрУхОМОГО Майна,  
що входить до складу Марилівського місця провадження діяльності  

та зберігання спирту ДП «Укрспирт»

Інв. № Назва Адреса розташування 
Загальна 
площа, 

м2

Реєстра-
ційний 
номер

Функціональне викорис-
тання*

Підстава виникнення 
речового права

Форма 
власності та 
власник **

170011 Адмінбудинок Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

1499,5 8279708 1220.5 Адміністративно-
побутові будівлі промис-
лових підприємств

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170042 Насосна оборотного 
водопостачання

Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

18,9 8279708 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170010 Автовага Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

46,7 8279708 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170015 Бардяна кадка Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

96,5 8279708 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170021 Депо Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

144,4 8279708 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170060 Теплиця Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

420,5 8279708 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170024 Вагова будка, ж/д Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

8,6 8279708 1274.6 Господарські 
будівлі і

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170029 Крохмальний цех Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

1716,4 8279708 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170036 Гаражі Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

223 8279708 1242.1 Гаражі наземні Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

Інв. № Назва Адреса розташування 
Загальна 
площа, 

м2

Реєстра-
ційний 
номер

Функціональне викорис-
тання*

Підстава виникнення 
речового права

Форма 
власності та 
власник **

170050 Електроцех Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

132,9 8279708 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170046 Очисні споруди Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

343,2 8279708 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170054 Ангар Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

454,4 8279708 1252.9 Склади та схо-
вища інші

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170055 Спиртосклад Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

896,9 8279708 1252.9 Склади та схо-
вища інші

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170056 Склад матеріальний Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

231,8 8279708 1252.9 Склади та схо-
вища інші

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170057 Склад ПММ Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

59 8279708 1252.9 Склади та схо-
вища інші

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170038 Склад готової про-
дукції

Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

37,4 8279708 1252.9 Склади та схо-
вища інші

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170040 Газорозпридільний 
пункт

Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

12,7 8279708 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170051 Механічна майстерня Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

175,1 8279708 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170061 Механічна майстерня 
(трансформаторна 
підстанція)

Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

92,9 8279708 1274.6 Господарські 
будівлі

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170052 Зерносклад (примі-
щення млина)

Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

303,6 8279708 1252.9 Склади та схо-
вища інші

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170058 Зерносклад (склад 
сировини)

Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

1118,5 8279708 1252.9 Склади та схо-
вища інші

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170045 Основний виробни-
чий корпус (основний 
виробничий корпус)

Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

232,1 8279708 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170017 Основний виробни-
чий корпус (бродиль-
не відділення)

Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

1416 8279708 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170019 Основний виробни-
чий корпус (відділен-
ня ГФО сировини)

Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

693 8279708 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170023 Основний виробни-
чий корпус (дріжджо-
ве відділення)

Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

220 8279708 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170028 Основний виробни-
чий корпус (котельня)

Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

416 8279708 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170049 Основний виробни-
чий корпус (побутові 
приміщення)

Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

554 8279708 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170053 Основний виробни-
чий корпус (розмоль-
не відділення)

Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Заводська, 1 

312 8279708 1251.5 Будівлі підпри-
ємств харчової промис-
ловості

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247089 
від 19.07.2011

Державна 
МРЕТС

170059 Зерносклад Тернопільська обл., Чорт-
ківський район, с. Нагірян-
ка, вул. Грушевського, 41 

917,3 35395010 1252.9 Склади та схо-
вища інші

Свідоцтво про право 
власності САЕ 247468 
від 06.12.2011

Державна 
МРЕТС

_____________
* Відповідно до класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15.03.2006 

№461;
** Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме 

майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 
майна: власником майна є держава Україна в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України (код за ЄДРПОУ 
37471967), правонаступником якого згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 №829 «Деякі питання опти-
мізації системи центральних органів виконавчої влади» є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України (код за ЄДРПОУ 37508596).

інФОрМаЦія ПрО ЗЕМЕлЬні ДілянКи  
Марилівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «УКрсПирТ»

Назва Адреса розташування 

Площа 
земельної 
ділянки 

(га)

Кадастровий номер 
земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності, 
підстава на право користування 

земельною ділянкою,
інформація про обтяження

Земель-
на ді-
лянка

Тернопільська обл., 
Чортківський район, 
с. Нагірянка

25,8498 6125585900010013581 Розміщення та експлуатація основних, підсо-
бних і допоміжних будівель та споруд підпри-
ємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості

Державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою серія ЯЯ №297768, 
виданий 28 грудня 2012

Земель-
на ді-
лянка

Тернопільська обл., 
Чортківський район, 
с. Нагірянка, вул. Гру-
шевського, 41 

0,1620 6125585900010013725 Розміщення та експлуатація основних, підсо-
бних і допоміжних будівель та споруд підпри-
ємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості

Державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою серія ЯЯ №297778, 
виданий 24 грудня 2012

Земель-
на ді-
лянка

Тернопільська обл., 
Чортківський район, 
с. Нагірянка

0,5887 61255859000200315 Розміщення та експлуатація будівель залізнич-
ного транспорту

Державний акт на право постій-
ного користування земельною 
ділянкою серія ЯЯ №297777, 
виданий 24 грудня 2012

Інформація про балансоутримувача: 
ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), юридична адреса ДП «Укрспирт»: 07400, Київська область, 

м. Бровари, вул. Гагаріна, 16; контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон 0674019741, адреса 
електронної пошти: g.vergeles@ukrspirt.com.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 
Дата та час проведення аукціону: 12 листопада 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу 
з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення елек-
тронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта приватизації

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами), Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (зі змінами). 

Покупець Об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії Для:
аукціону з умовами – 54 731 453,95 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 27 365 726,98 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 27 365 726,98 

грн (без ПДВ).
розмір гарантійного внеску для: 
аукціону з умовами – 5 473 145,40 грн; 
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 736 572,70 грн; 
аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 736 572,70 

грн. 
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн. 
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Умови продажу:
Покупець від дати переходу права власності на Об’єкт приватизації має забезпечити:

збереження видів діяльності, які здійснювало Марилівське місце провадження діяльності та зберігання  y
спирту ДП «Укрспирт», а саме – виробництво спирту етилового ректифікованого, до 01 липня 2021 року;
збереження до 01 липня 2021 року на виробництві, яке буде здійснюватися на придбаному майні, не менше  y
ніж 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 01 січня 2020 року, та працевлаштування 
на них протягом 2 місяців з моменту переходу права на об'єкт не менше 78 осіб.



7відомості
приватизації

№ 50 (1330) 14 жовтня 2020 року

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об'єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 
Рахунок №UA698201720355549001001142097 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт приватизації).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Рахунок №UA488201720355219001001142097 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 42891875
в іноземній валюті:
Одержувач: РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-

пільській областях
Адреса: вул. Василіянок, 48, м. Івано-Франківськ, Україна
Рахунок №UA053223130000025209000000058
Банк одержувача: Акціонерне товариство «Державний експортно-

імпортний банк України»
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ 322313
Receiver: The Regional office of the State Property Fund of Ukraine in 

Ivano-Frankivsk, Chernivtsi and Ternopil regions.
Address: 48 Vasyliyanok Street, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Enterprise code 42891875
Currency of account EUR, USD
Account number UA053223130000025209000000058
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export Import Bank of 

Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
Code YeDRPOU 322313
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з Об’єктом при-
ватизації можна у робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його розташування 
за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, с-ще Нагірянка, 
вул. Заводська, 1 та Тернопільська область, Чортківський район, с-ще На-
гірянка, вул. Грушевського (вул. Гагаріна Ю.), 41.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Олійник Петро Романович, контактний 
телефон (067) 352-16-31.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях, що знаходиться за адресою: 76019, м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 48.

Адреса веб-сайта: www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil; email: ternopil@
spfu.gov.ua.

Телефон для довідок: (0352) 25-04-87.
Час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, 

обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Контактна особа організатора аукціону – Белошицький Р. А. тел. (0352) 

52-73-77.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: Наказ Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Тернопільській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях від 12.10.2020 № 126.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-09-04-000001-2.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 547 314,54 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 273 657,27 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 273 657,27 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Чернівецькій області Регіонального відділення  
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення  
в електронній торговій системі продажу на аукціоні  
з умовами об’єкта малої приватизації – об’єкта 
незавершеного будівництва – лазні 

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва – лазня.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці Хотинського 

району Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня загальною 

площею 58,0 м2 розташована на околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці 
Хотинського району, у його західній частині, на відстані 250 м від дороги 
загального користування, на території колишньої тваринницької ферми 
поруч із приміщенням свиноферми. Об’єкт являє собою земельну ді-
лянку із незначними ознаками виритої під фундамент траншеї (викона-
ні земляні роботи). Об’єкт поріс бур’янами та чагарниками. Рік початку 
будівництва – 1989.

На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, 
які не використані для будівництва, а також устаткування, не передане до 
монтажу, або таке, що потребує монтажу.

Об’єкт не законсервований, не охороняється, по межах будівельного 
майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному тех-
нічному стані.

Рівень будівельної готовності – 3 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224 га, 

кадастровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслугову-
вання будівель закладів побутового обслуговування.

Власник земельної ділянки: держава в особі регіонального відділен-
ня.

Обтяжень на земельну ділянку немає.
Балансоутримувач відсутній.
Фотографічне зображення об’єкта додається в ЕТС.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12.11.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта приватизації

Приватизація об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами), 
Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових ви-
робів та пального» (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа ПриВаТиЗаЦії Для:
аукціону з умовами – 5236,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 2618,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2618,00 грн (без ПДВ).
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 523,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 261,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 261,80 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта. Термін виконання даного 

зобов’язання – протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-
продажу об’єкта.

2. Покупець зобов’язаний дотримуватися вимог Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища».

3. Покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної ді-
яльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір 
від 03.09.2019) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в 
договорі купівлі-продажу, в сумі 8000,00 грн протягом 30 днів з дня під-
писання договору купівлі-продажу об’єкта.
4. Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 
номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

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

реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA488201720355219001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного вне-

ску в іноземній валюті (долари сШа та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код за ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари сШа 

та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код за ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора, на якій 
зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
приватизації можна у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 15.45 
за місцем його розташування за адресою: вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці 
Хотинського району Чернівецької області.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-
пільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса веб-
сайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Контактна особа – Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок: 
(0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-
дажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській облас-
тях від 06.10.2020 № 153 «Про затвердження протоколу засідання аукціонної 
комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу об’єкта малої 
приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – лазні».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2018-07-26-000154-3.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (52,36 грн) стартової ціни об’єкта прива-

тизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (26,18 грн) стартової ціни 

об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 % (26,18 грн) стартової ціни об’єкта 
приватизації.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж 
об’єкта державної власності – автомобільних боксів ГРП-3 
загальною площею 221,4 м2, що розташований за адресою: 
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смоліне, 
вул. Транспортна, 4 та перебуває на балансі  
ДП «Східний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 14309787) 

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  об’єкт державної власності – автомобільні 
бокси ГрП-3 загальною площею 221,4 м2.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смо-

ліне, вул. Транспортна, 4.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Східний гірничо-

збагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 14309787, адреса: Дніпропе-
тровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2.

Відомості про об’єкт:

Назва
Адреса 

розташу-
вання

Загаль-
на пло-
ща, м2 

Реє-
стра-

ційний 
номер

Функціо-
нальне 

викорис-
тання

Підстава виникнення 
права власності

Форма 
власності та 

власник

Автомо-
більні бок-
си ГРП-3 
загальною 
площею 
221,4 м2 

Кіровоград-
ська обл., 
Маловис-
ківський р-н, 
смт Смоліне, 
вул. Тран-
спортна, 4

221,4

18
01

87
28

35
24

9 Не вико-
ристову-
ється

Витяг з Єдиного реє-
стру об’єктів держав-
ної власності щодо 
державного майна, 
серія та номер 10-
15-4198, виданий 
01.03.2019, видав-
ник: Фонд державно-
го майна України

Міністерство 
енергетики 
та вугільної 
промис-
ловості 
України

Об’єкт являє собою окремо розташовану одноповерхову цегляну 
будівлю загальною площею приміщень 221,4 м2, розділену на 2 автомо-
більні бокси (гаражі): площею 118,6 м2 (гараж літ. А) та площею 102,8 м2 
(гараж літ. А1 з оглядовою ямою літ. а). Фундаменти будівлі залізобетон-
ні, стіни цегляні, перекриття із залізобетонних плит, покрівля з рулонного 
покривного матеріалу, підлога асфальтована. Будівля тривалий час не 
використовується, потребує ремонту. Рік побудови – 1985. Право дер-
жавної власності на об’єкт зареєстровано 28.03.2019, номер запису про 
право власності 31003299.

Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоєно.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, або його 

частини: договори оренди відсутні.
2. Інформація про аукціон

спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата та час проведення аукціону: 11 листопада 2020 року,  

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торго-
ва система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без 
умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта державної власності – автомобільних боксів 
ГРП-3 загальною площею 221,4 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Ма-
ловисківський р-н, смт Смоліне, вул. Транспортна, 4, що перебувають на 
балансі ДП «Східний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 14309787), здійснюється від-
повідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для прода-
жу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта державної власності – автомобільних боксів ГРП-3 
загальною площею 221,4 м2 за адресою: Кіровоградська обл., Маловис-
ківський р-н, смт Смоліне, вул. Транспортна, 4, що перебувають на балансі 
ДП «Східний ГЗК» (код за ЄДРПОУ 14309787), має відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аукціону без умов – 68 133,39 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 34 066,70 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 34 066,70 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 6 813,34 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 406,67 грн (без урахування 

ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3 406,67 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

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

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 
16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, смт Смо-
ліне, вул. Транспортна, 4. Контактна особа: директор Смолінської шахти 
Карапузіков Олександр Миколайович, телефон (05258) 3-13-53, адреса 
електронної пошти: secretar_smolino@ukr.net.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; 
адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; 
час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Згривець Лілія Іванівна, 
телефони для довідок: (0522) 33-24-00, 33-25-79; адреса електронної 
пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі: UA-AR-P-2020-01-08-000001-2.

Період між аукціоном:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) 

календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 
(тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 681,33 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 340,67 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 340,67 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній 

торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про приватизацію 
на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
(незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ. а-1, 
господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, 
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою:  
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11, 
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: об’єкт незавершеного будівництва – 
житловий будинок (незавершене будівництво) літ. а-1, 
веранда літ. а-1, господарча будівля (незавершене 
будівництво) літ. Б, підвал літ. Б', що розташований за 
адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, 
вул. Зарічна, 11, поверненений за рішенням суду  
у державну власність.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації:
житловий будинок, в якому виконані фундамент із бетонних блоків, зо-

внішні та внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли з облицюванням 
зовнішніх стін керамічною цеглою, перегородки із цегли, міжповерхове пе-
рекриття із залізобетонних плит, покрівля із шиферу, підлога – відсутня;

веранда, в якій виконані фундамент із бетонних блоків, покрівля із 
шиферу, стіни із цегли, перекриття із залізобетонних плит, підлога – від-
сутня. Веранда має дверний отвір.

У фундаменті житлового будинку (літ. А-1) та веранди (літ. а-1) спо-
стерігаються тріщини у швах між блоками, висоли та сліди вогкості на 
поверхні, на стінах спостерігається вивітрювання розчину зі швів, посла-
блення цеглин, висоли й сліди вологи, перекриття має глибокі тріщини в 
нижніх плитах і в місцях опирання плит, покрівля має протікання і просвіти 
в окремих місцях, відставання і тріщини гребеневих плит.

Господарча будівля, в якій виконаний тільки фундамент із бетонних 
блоків, по підвалу виконанні стіни із бетонних блоків. У фундаменті госпо-
дарчої будівлі (літ. Б) спостерігається руйнування бетону корінням дерев 
та під дією атмосферних опадів, по бетонних блоках фундаменту спосте-
рігаються значні тріщини та місцями руйнування.

Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не виконувалися. Наявні вікон-
ні блоки не засклені, мають значні пошкодження у вигляді тріщин, деформа-
ції. По ОНБ виконані тільки загальнобудівельні (будівельно-монтажні) робо-
ти по зведенню коробки будівлі. Роботи з консервації не виконувалися.

Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 53,54 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б' – 76,24 %.
Фізичний знос:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 40 %;
господарчої будівлі літ. Б, підвалу літ. Б' – 50 %.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці орієнтовною 

площею 0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер 
не присвоєно.

Функціональне використання об’єкта приватизації – житловий бу-
динок.

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із знижен-

ням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 10 листопада 2020 р.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432, зі змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. А-1, 
веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, 
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., Токмацький 
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11, поверненого за рішенням суду у дер-
жавну власність, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», із змінами, Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, зі змінами.

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна», зі змінами, та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статті 8 цього закону.

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аукціону з умовами – 217 397,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 108 698,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 108 698,50 грн.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 21 739,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 869,85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 10 869,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 7 
600,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення дого-
вору купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти.

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного 

внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., Токмацький 
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 11.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226-07-75.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Мачигова 

Вікторія Вікторівна, (061) 226-07-75, reform3_23@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 06.10.2020 № 12/1- 345.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: 
 UA-AR-P-2018-07-26-000034-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 
(тридцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 173,97 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 086,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 086,99 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про приватизацію 
на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
(незавершеного будівництва) літ. А-1, веранди літ. а-1, 
господарчої будівлі (незавершеного будівництва) літ. Б, 
підвалу літ. Б’, що розташований за адресою:  
Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13, 
поверненого за рішенням суду у державну власність

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження: h  
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок 
(незавершене будівництво) літ. а-1, веранда літ. а-1, 
господарча будівля (незавершене будівництво) літ. Б, підвал 
літ. Б', що розташований за адресою: Запорізька обл., 
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13,  
поверненений за рішенням суду у державну власність.
Інформація про балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації:
об’єкт незавершеного будівництва являє собою одноповерхову будів-

лю житлового будинку розміром 9,05х11,90 з верандою 5,9х2,40. Будівель-
ний майданчик розташований вздовж дороги з асфальтовим покриттям, 
на відстані 20 м від дороги.

По будівлі житлового будинку літ. А-1 виконано: фундамент із бетонних 
блоків; зовнішні стіни і внутрішні стіни із керамічної і силікатної цегли; між-
поверхове перекриття зі збірних залізобетонних плит; покрівля – шифер; 
підлога – відсутня. Сходи, столярні та оздоблювальні роботи не викону-
вались. Наявні віконні блоки (на фронтонах горища) не засклені, мають 
значні пошкодження у вигляді тріщин, деформації.

По веранді літ. а-1 виконано: фундамент – бетонні блоки; покрівля – 
шифер, підлога – відсутня. Веранда має дверний отвір. По господарчій 
будівлі виконано: фундамент – бетонні блоки; по підвалу (під господар-
чою будівлею) – стіни бетонні блоки. Наявні віконні блоки не засклені. По 
об’єкту виконано тільки загальнобудівельні (будівельно-монтажні) роботи 
по зведенню коробки будівлі.

По господарчій будівлі літ. Б виконано: фундамент – бетонні блоки; по 
підвалу (під господарчою будівлею) – стіни бетонні блоки. Фундаменти та 
стіни подекуди демонтовані та мають тріщини.

Будівельний майданчик не огороджений. Водопостачання об’єкта 
передбачається від існуючого водопроводу (підведено до будівельного 
майданчика); теплопостачання – індивідуальне; енергопостачання – від 
існуючого (підведено до будівельного майданчика). Фізичний знос об’єкта 
приватизації – 50 %. Роботи з консервації не виконувалися.

Рівень будівельної готовності:
житлового будинку літ. А-1 з верандою літ. а-1 – 62,5 %;
господарчої будівлі літ. Б – 7,1 %;
підвалу літ. Б' – 76,24 %.
Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці орієнтовною 

площею 0,17 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер 
не присвоєно.

Функціональне використання об’єкта приватизації – житловий будинок. 
Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із знижен-

ням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 10 листопада 2020 р.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432, зі змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершено-
го будівництва – житлового будинку (незавершеного будівництва) літ. 
А-1, веранди літ. а-1, господарчої будівлі (незавершеного будівництва) 
літ. Б, підвалу літ. Б’, що розташований за адресою: Запорізька обл., 
Токмацький р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13, поверненого за рішен-
ням суду у державну власність, здійснюється відповідно до вимог За-
кону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
із змінами, Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, зі змінами.

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна», зі змінами, та довести відсутність ознак, передбачених 
частиною 2 статті 8 цього закону.

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аукціону з умовами – 206 398,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 103 199,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 103 199,00 грн.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20 639,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10 319,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 10 319,90 грн.
Розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної 

заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 6 
800,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення дого-
вору купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти.

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного 

внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 15.00 
за місцем знаходження об’єкта приватизації: Запорізька обл., Токмацький 
р-н, с. Грушівка, вул. Зарічна, 13.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226-07-75.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Мачигова 

Вікторія Вікторівна, (061) 226-07-75, reform3_23@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 06.10.2020 № 12/1-346.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: 
 UA-AR-P-2018-07-26-000055-3.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 35 (трид-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 35 
(тридцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 063,98 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 031,99 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 031,99 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях про приватизацію на електронному аукціоні об’єкта 
малої приватизації – майна цеху напільного обладнання 
(у кількості 117 одиниць), розташованого за адресою: 
Запорізька область, смт Веселе, вул. Робоча, 6

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: майно цеху напільного обладнання,  
у складі: 
господарські будівлі: (вентиляційна, склад, підсобне приміщення, 

камери окраски, КИПіА, світловий ліхтар) прибудова; побутове примі-
щення; вихід на кришу; їдальня літ. А (а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8), Б, В, 
В1, Г; будівля Депо (котельна господарсько-побутові приміщення) Ю, 
Ю1, Ю2, загальна площа – 709,1 м2; колишня насосна противопожежно-
го водопостачання, ІІ, загальна площа – 69,6 м2; компресорна станція, 
И, загальна площа – 184,04 м2; насосна станція дощової каналізації, К, 
загальна площа – 130,53 м2; насосна станція виробничо-побутової кана-
лізації, Д, загальна площа – 64,2 м2; блок очистки, ІІІ, загальна площа – 
281,86 м2; склад мазута, У, У', загальна площа – 121,91 м2; естакада, Ф 
(18м/п) зі зливною ямою, Ф1 (1,64 м2); склад присадок, Т, загальна пло-
ща – 24,38 м2; котельня, станція перекачки конденсату, димова труба, 
Н, О, П, загальна площа – 1040,88 м2; склад солі з ямою та відстійником, 
С, С1, загальна площа – 28,45 м2; будівля перекачування гарячої води, 
естакада, Р, Р1, загальна площа – 37,23 м2; колишні пожежне депо, 
учбово-тренувальна башта, Ж, З, загальна площа – 269,38 м2; будівля 
піскосушилки, Я, загальна площа – 40,38 м2; колишнє пожежне депо, 
Е, загальна площа – 156,88 м2; будівля паливного складу, Х, загальна 
площа – 66,35 м2; дорога а/бет. та площадки VІ, дорога з/бет. плит. 
VII, загальна площа – 12109 м2; градирня, Л, загальна площа – 5,72 м2; 
оглядова яма, І, 30 пог. м; фільтр-колона літ. ІV; фільтр-колона літ. ІV; 
накопичувальні відстійники літ. IV, загальна площа – 38,52 м2; пристрій 
очистки промислових стічних вод літ. IV; резервуари, И1, И2, И3, за-
гальна площа – 9,44 м2; паркан літ. V, 1125 пог. м; кабельна лінія 10 кВт 
0,38/0,22; водопровідні мережі; трубопровід літ. ІХ, 1627 пог. м; міжцехові 
теплові мережі; наружні мережі водопроводу повторного використання 
на проммайданчику; трансформаторна підстанція, М, загальна площа – 
63,22 м2; підстанція трансформаторна комплексна (у складі літ. А); ж/до-
рога літ. VIII, 1060 пог. м; повітряно-кабельна ЛЕП 10 кВт; вбиральня на 4 
очка, Ч, загальна площа – 6,3 м2; склад, Ш, загальна площа – 104,67 м2; 
будівля електроцеху, Щ, загальна площа – 17,38 м2; флотатор багато-
камерний літ. IV – 2 шт.; колектор дощової каналізації; шафа управлін-
ня ШУ-1502-03132; шафа управління ШУ-1502-03; теплообмінник; щит 
відкритий – 3 шт.; камера електрична – 11 шт.; шафа силова – 3 шт.; 
трансформатор ТМЗ-1000 – 2 шт.; шафа КТП-1000; шафа розподільча 
КН-20 – 2 шт.; шафа станційного управління; щит управління; колона 
діаризаційна; шафа силова 7/270; шафа силова 5329; шафа управління 
ШНВ; шафа рівней; економайзер; водонагрівач – 4 шт.; котел ДКВР – 2 
шт.; гідрозатвори – 2 шт.; бак деаератор – 2 шт.; економайзер блочний; 
діаризаційна установка; шафа управління ШУ-5106 – 2 шт.; кран-балка – 
4 шт.; кран козловий ККС-10; бак акамуляторний – 4 шт.; бак конден-
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сатний – 2 шт.; станція управління мазутонасосною; трансформатор 
ТМ-3; шафа розподільча; трансформатор ТМН; чарунки КНР-10 – 9 шт.; 
пристрій конденсаторний – 3 шт.; грати РД-200 (на очисні споруди); ка-
трезборнова труба з механічним приводом, що розташоване за адресою: 
Запорізька область, смт Веселе, вул. Робоча, 6.

Інформація про балансоутримувача: майно цеху напільного обладнан-
ня передано на безоплатне зберігання Товариству з обмеженою відпо-
відальністю «ІЛОТ» (код за ЄДРПОУ 38920234).

Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації:

територія, на якій розташований об’єкт приватизації, знаходиться за 
межами житлової забудови, на значній відстані від центральної частини 
смт Веселе. Вулиця Робоча фактично за межами населеного пункту Ве-
селе, в зоні вільній від житлової забудови, межує з полями. За адміністра-
тивним діленням зона розташування належить до периферійної. Об’єкт 
приватизації не використовується з 90-х років XX століття. За цей період 
майно об’єкта приватизації зазнало значних руйнувань (під впливом зо-
внішнього середовища та можливо і життєдіяльності людей). Об’єкт при-
ватизації умовно можна розділити на дві групи: основні засоби, а саме: 
будівлі, споруди та передавальні пристрої, до яких належить 40 одиниць, 
та обладнання в кількості 77 одиниць.

Будівлі, споруди, елементи благоустрою та передавальні пристрої 
загалом являють собою комплекс будівель та споруд виробничого-
складського призначення. Об’єкти нерухомого майна знаходяться пере-
важно у незадовільному, ветхому технічному стані. Фізичний знос коли-
вається в межах 50 – 80 %. Окремі основні будівлі об’єкта приватизації 
потребують ремонту, без якого їх використання технічно неможливе, 
оскільки будівлі мають значні руйнування та відсутність окремих кон-
структивних елементів.

Обладнання, яке входить до складу об’єкта приватизації, в основному 
розкомплектоване та непридатне до подальшого використання. В осно-
вному обладнанні, такому як трансформатори, електричні шафи, облад-
нання котельні відсутні основні елементи, без якого воно не придатне до 
використання. Взагалі обладнання не було законсервоване та не збері-
галося належним чином. Фізичний знос всіх 77 одиниць обладнання ко-
ливається в межах 97,5 – 100 %.

Огорожа території більш ніж на половину відсутня, місцями зруйновано 
залізничну колію, шпали існуючої дільниці залізничної колії місцями про-
гнили або розсохлися. Територія, на якій знаходиться об’єкт приватизації, 
без електроосвітлення, повітряна кабельна лінія зруйнована, інженерні 
мережі частково демонтовані і відключені.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці орієнтовною 
площею 12,0000 га. Земельна ділянка не сформована, кадастровий но-
мер не присвоєно.

Функціональне використання об’єкта приватизації – будівлі, промис-
лові та інженерні споруди.

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон без умов; аукціон із зниженням 

стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону без умов: 04 листопада 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432, зі змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без 
умов; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – майна цеху напільного 
обладнання, у складі: господарські будівлі: (вентиляційна, склад, підсо-
бне приміщення, камери окраски, КИПіА, світловий ліхтар) прибудова; 
побутове приміщення; вихід на кришу; їдальня літ. А (а1, а2, а3, а4, а5, 
а6, а7, а8), Б, В, В1, Г; будівля Депо (котельна господарсько-побутові 
приміщення) Ю, Ю1, Ю2, загальна площа – 709,1 м2; колишня насо-
сна противопожежного водопостачання, ІІ, загальна площа – 69,6 м2; 
компресорна станція, И, загальна площа – 184,04 м2; насосна станція 
дощової каналізації, К, загальна площа – 130,53 м2; насосна станція 
виробничо-побутової каналізації, Д, загальна площа – 64,2 м2; блок 
очистки, ІІІ, загальна площа – 281,86 м2; склад мазута, У, У', загальна 
площа – 121,91 м2; естакада, Ф (18м/п) зі зливною ямою, Ф1 (1,64 м2); 
склад присадок, Т, загальна площа – 24,38 м2; котельня, станція пере-
качки конденсату, димова труба, Н,О,П, загальна площа – 1040,88 м2; 
склад солі з ямою та відстійником, С, С1, загальна площа – 28,45 м2; 
будівля перекачування гарячої води, естакада, Р, Р1, загальна пло-
ща – 37,23 м2; колишні пожежне депо, учбово-тренувальна башта, Ж, 
З, загальна площа – 269,38 м2; будівля піскосушилки, Я, загальна пло-
ща – 40,38 м2; колишнє пожежне депо, Е, загальна площа – 156,88 м2; 
будівля паливного складу, Х, загальна площа – 66,35 м2; дорога а/бет. 
та площадки VІ, дорога з/бет. плит. VII, загальна площа – 12109 м2; гра-
дирня, Л, загальна площа – 5,72 м2; оглядова яма, І, 30 пог. м; фільтр-
колона літ. ІV; фільтр-колона літ. ІV; накопичувальні відстійники літ. IV, 
загальна площа – 38,52 м2; пристрій очистки промислових стічних вод 
літ. IV; резервуари, И1, И2, И3, загальна площа – 9,44 м2; паркан літ. V, 
1125 пог. м; кабельна лінія 10кВт 0,38/0,22; водопровідні мережі; тру-
бопровід літ. ІХ, 1627 пог. м; міжцехові теплові мережі; наружні мережі 
водопроводу повторного використання на проммайданчику; трансфор-
маторна підстанція, М, загальна площа – 63,22 м2; підстанція транс-
форматорна комплексна (у складі літ. А); ж/дорога літ. VIII, 1060 пог. м; 
повітряно-кабельна ЛЕП 10 кВт; вбиральня на 4 очка, Ч, загальна пло-
ща – 6,3 м2; склад, Ш, загальна площа – 104,67 м2; будівля електроцеху, 
Щ, загальна площа – 17,38 м2; флотатор багатокамерний літ. IV – 2 шт.; 
колектор дощової каналізації; шафа управління ШУ-1502-03132; шафа 
управління ШУ-1502-03; теплообмінник; щит відкритий – 3 шт.; камера 
електрична – 11 шт.; шафа силова – 3 шт.; трансформатор ТМЗ-1000 – 2 
шт.; шафа КТП-1000; шафа розподільча КН-20 – 2 шт.; шафа станційного 
управління; щит управління; колона діаризаційна; шафа силова 7/270; 
шафа силова 5329; шафа управління ШНВ; шафа рівней; економайзер; 
водонагрівач – 4 шт.; котел ДКВР – 2 шт.; гідрозатвори – 2 шт.; бак де-
аератор – 2 шт.; економайзер блочний; діаризаційна установка; шафа 
управління ШУ-5106 – 2 шт.; кран-балка – 4 шт.; кран козловий ККС-10; 
бак акамуляторний – 4 шт.; бак конденсатний – 2 шт.; станція управління 
мазутонасосною; трансформатор ТМ-3; шафа розподільча; трансфор-
матор ТМН; чарунки КНР-10 – 9 шт.; пристрій конденсаторний – 3 шт.; 
грати РД-200 (на очисні споруди); катрезборнова труба з механічним 
приводом, що розташоване за адресою: Запорізька область, смт Веселе, 
вул. Робоча, 6, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», із змінами, Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, зі змінами.

Покупець об’єкта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
зі змінами, та довести відсутність ознак, передбачених частиною 2 статті 
8 цього закону.

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аукціону без умов – 960 447,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 480 223,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 480 223,50 грн.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 96 044,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 48 022,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 48 022,35 грн.

розмір реєстраційного внеску – сума коштів у розмірі 0,2 міні-
мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти.

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного 

внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі 
дні з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька область, 
смт Веселе, вул. Робоча, 6.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226-07-75.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Літвінова 

Ліна Миколаївна, (061) 226-07-60, reform1_23@spfu.gov.ua.
Для детального ознайомлення з об’єктом приватизації підготовлено 

віртуальну кімнату даних, яка містить повну інформацію щодо об’єкта 
приватизації, переглянути її можливо за посиланням: http://vdr.spfu.gov.
ua/Products/Files/#3713.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 07.10.2020 № 12/1-348.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-01-03-000018-3.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять 

п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:  
25 (двадцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 9 604,47 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 4 802,24 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4 802,24 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/pokupcyam.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – 18/25 часток бази 
відпочинку «Енергетик», у складі: будівля двоповерхова 
Б – 127,1 м2; будівля двоповерхова (спальний корпус) В – 
441,1 м2; їдальня Ж – 73,5 м2; будівля складу З – 66,9 м2 за 
адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, 
с. Орлівщина, вул. Диминтовича, 3, що перебуває на балансі 
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  
(код за ЄДРПОУ 23359034)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  18/25 часток бази 
відпочинку «Енергетик», у складі: будівля двоповерхова 
Б – 127,1 м2; будівля двоповерхова (спальний корпус) В – 
441,1 м2; їдальня ж – 73,5 м2; будівля складу З – 66,9 м2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, 

с. Орлівщина, вул. Диминтовича, 3.
Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою:
1. Будівля 2-поверхова (житловий корпус) Б – 127,1 м2: фундамент – 

бетонні блоки; стіни цегляні; міжповерхові перекриття – залізобетонні 
плити; підлога дерев’яна; опалення – місцеве водяне; підведене елек-
тропостачання.

2. Будівля 2-поверхова (спальний корпус) В – 444,1 м2: фундамент – 
бетон стрічковий; стіни – цегляні, 1/2 дерев’яні обш. заліз.; міжповерхові 
перекриття – дерев’яні балки; дах – залізо; сходи металеві; підведене 
електропостачання.

3. Їдальня Ж – 73,5 м2: фундамент – бетон стрічковий; стіни – залізо, 
обшите ДСП, зовні пофарбовано; підлога – бетон; дах – залізо; підведене 
електропостачання.

4. Будівля складу З – 66,9 м2: фундамент – бетон стрічковий; стіни – шла-
коблок, оштукатурені; підлога – бетон; підведене електропостачання.

Державна реєстрація права власності від 06.06.2003 серія САА 
№ 072521.

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,7000 
га належить Новомосковській районній державній адміністрації та пе-
ребуває в оренді АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на підставі 
договору оренди земельної ділянки № 2850/07 від 26 грудня 2007 року 
строком на 49 років. Місцезнаходження земельної ділянки: на території 
Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетров-
ської області. Кадастровий номер 1223285000:03:044:0005, цільове при-
значення – 4.3., речове право зареєстровано 28.05.2016, відомості про 
обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком 
ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою 
КМУ від 17.10.2012 № 1051, – не зареєстровані, обтяження на земель-
ну ділянку відсутні.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори 
відсутні.

Інформація про балансоутримувача: АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРО-
МЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 23359034) за адресою: 49107, м. Дніпро, шосе 
Запорізьке, 22. Контактний телефон (056) 373-50-59.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 09 листопада 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою систе-
мою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – 18/25 
часток бази відпочинку «Енергетик», у складі: будівля двоповерхова Б – 
127,1 м2; будівля двоповерхова (спальний корпус) В – 441,1 м2; їдальня 
Ж – 73,5 м2; будівля складу З – 66,9 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., 
Новомосковський р-н, с. Орлівщина, вул. Диминтовича, 3, що перебуває 
на балансі АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код за ЄДРПОУ 
23359034), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення елек-
тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», та довести 
відсутність обмежень, установлених частиною 2 статті 8 цього Закону.

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для КОжнОГО іЗ сПОсОБіВ ПрОДажУ 
(БЕЗ УрахУВання ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 279 693,44 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 139 846,72 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 139 846,72 грн.
На ціну продажу об’єкта приватизації, що складеться за результатами 

аукціону, нараховується податок на додану вартість.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 

10 % (десять відсотків) стартової ціни для кожного із способів (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 27 969,34 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 13 984,67 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 13 984,67 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: без умов.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти.

рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

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

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 820172.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 .

час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 
за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, адреса веб-
сайта: www.spfu.gov.ua, (056) 744-11-41. Контактна особа організато-
ра аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта, – Коломоєць Вікторія Олександрівна, тел. (056) 744-11-41, адреса 
електронної пошти: dkp1_12@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-

каз Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.09.2020 
№ 12/01-274-РП.

Унікальний код в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2020-04-22-000001-1.
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону – на рівні 1 % стартової ціни для кож-
ного із способів продажу:

продаж на аукціоні без умов – 2 796,93 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 398,47 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1 398,47 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про 
проведення в електронній торговій системі продажу на 
аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації державної 
власності, окремого майна – приміщень першого поверху 
будівлі (літ. А) № 115 – 117, № 119 – 121 загальною площею 
107,9 м2 (Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 65)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  приміщення 
першого поверху будівлі (літ. а) № 115 – 117, № 119 – 121 
загальною площею 107,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Черкаська обл., м. Умань, вул. Європей-

ська, 65.
Назва балансоутримувача: Управління Держпраці у Черкаській області 

(код за ЄДРПОУ 39881228). Адреса: 18001, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 
205, тел./факс (0472) 33-68-64, бухгалтерія (0472) 36-21-78.

Відомості про об’єкт: приміщення першого поверху № 115 – 117 
та № 119 – 121 загальною площею 107,9 м2 двоповерхової адміністра-
тивної будівлі (літ. А). Рік побудови – 1994. Фундамент – залізобетонні 
блоки, каркас, стіни та перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні 
плити; дах і покрівля – плоска, рулонна; підлога бетонна, віконні прорізи 
дерев’яні, скло відсутнє; двері – відсутні. Внутрішнє опорядження – від-
сутнє; зовнішнє опорядження – плитка. Будівля розташована на околиці 
міста. Можливе підключення до інженерних мереж: електропостачання, 
водопостачання, каналізація, опалення. Внутрішнє облаштування при-
міщень та комунікаційні мережі потребують відновлення та капітального 
ремонту. Загальний технічний стан незадовільний.

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано за державою 
в особі Управління Держпраці у Черкаській області 09.11.2018, реєстра-
ційний номер об’єкта 1694721371108.
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Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій роз-
ташована будівля, обліковується за Білоцерківським квартирно-
експлуатаційним відділом, цільове призначення: землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, форма 
власності – державна, кадастровий номер відсутній.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03 листопада 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо у проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація приміщень першого поверху будівлі (літ. А) № 115 – 
117, № 119 – 121 загальною площею 107,9 м2 здійснюється відповідно 
до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 
(зі змінами).

Покупець приміщень першого поверху будівлі (літ. А) № 115 – 117, 
№ 119 – 121 загальною площею 107,9 м2 повинен відповідати вимогам, 
передбаченим   статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аукціону з умовами – 257 500,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 128 750,00 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 128 750,00 грн (без урахування 
ПДВ);

На ціну продажу нараховується податок на додану вартість.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 25 750,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 875,00 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 12 875,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (0,2 мінімальної заро-

бітної плати станом на 1 січня поточного року).
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець зобов’язаний компенсувати (відшкодувати) Регіональному 

відділенню Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціноч-
ної діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації 
протягом 10 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу в сумі 2000,00 грн (дві тисячі грн 00 коп.) 
на рахунок органу приватизації, який буде вказано в договорі купівлі-
продажу об’єкта (Закон України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна»).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбаний об’єкт.

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

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення пере-

можцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок IBAN UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 43173325
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Рахунок IBAN UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 43173325.
в іноземній валюті (долари сШа):
для перерахування реєстраційного внеску, гарантійного вне-

ску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придба-
ний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Рахунок IBAN UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 300711
Код за ЄДРПОУ банку 14360570.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: оглянути об’єкт можна у 
робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до Управління за-
безпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 
205, тел. (0472) 37-51-10, телефон для довідок (0472) 37-26-61. Час робо-
ти управління з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, 
обідня перерва з 12.30 до 13.15.

Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна, адреса електронної 
пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua., телефон для довідок (0472) 37-26-61.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях. Юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса 
вебсайта: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.

Телефон для довідок (0472) 37-26-61.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях 
від 05.10.2020 № 00591-О.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2019-05-31-000002-2.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 21 кален-

дарний день;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
21 календарний день.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 575,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 287,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 287,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній 

торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про 
продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – школи за адресою: Київська обл., 
смт Володарка, вул. Героїв Чорнобиля, 109

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування об’єкта: h  об’єкт незавершеного 
будівництва – школа.
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., смт Володарка, вул. Героїв 

Чорнобиля, 109.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, 

земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялася.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 15 %.
Реєстраційний номер 1882073732216.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 05.11.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – об’єкта 
незавершеного будівництва – школи за адресою: Київська обл., смт Во-
лодарка, вул. Героїв Чорнобиля, 109 здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аукціону з умовами – 1 775 250,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 887 625,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 887 625,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 177 525,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 88 762,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 88 762,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації зобов’язаний компенсувати Ре-

гіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта 
оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта малої приватизації з 
метою визначення його стартової ціни у розмірі 9 100,00 грн (дев’ять ти-
сяч сто грн 00 коп.) протягом тридцяти календарних днів з дати укладен-
ня договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA383007110000025300052600820
Банк одержувача АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 300711
Код за ЄДРПОУ 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обме-
жений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта: 
Київська обл., смт Володарка, вул. Героїв Чорнобиля, 109.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосу-
ються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно перейти на 
портал vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації переглянути документи, 
які розміщені в віртуальній кімнаті даних.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса байтата: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, 200-25-38.
5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 
продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 01.10.2020 № 626.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000050-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 17 752,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 876,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 8 876,25 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про 
продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – будинку культури (літ. «А») за адресою: 
Київська обл., Макарівський р-н, смт Кодра, вул. Шевченка, 
4д, який під час приватизації не увійшов до статутного 
капіталу ВАТ «Кодрянський склозавод» 
 (код за ЄДРПОУ 00480879; припинено)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування об’єкта: h  об’єкт незавершеного 
будівництва – будинок культури (літ. «а»).
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., Макарівський р-н, смт Ко-

дра, вул. Шевченка, 4д.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, 

земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялась.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 11 %.
Реєстраційний номер 1812852532227.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 03.11.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – будинку культури (літ. «А») за адресою: Київська обл., Ма-
карівський р-н, смт Кодра, вул. Шевченка, 4д, який під час приватизації 
не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Кодрянський склозавод» (код за 
ЄДРПОУ 00480879; припинено), здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа (БЕЗ УрахУВання ПДВ) Для:
аукціону з умовами – 586 600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 293 300,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 293 300,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 58 660,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 29 330,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 29 330,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації зобов’язаний компенсувати Ре-

гіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта 
оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта малої приватизації з 
метою визначення його стартової ціни у розмірі 6 200,00 грн (шість тисяч 
двісті грн 00 коп.) протягом тридцяти календарних днів з дати укладення 
договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA363052990000025307046200356
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 300711
Код за ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можливий у 
робочі дні за місцем його розташування.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, 200-25-38.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосу-

ються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно перейти на 
портал vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації переглянути документи, 
які розміщені в віртуальній кімнаті даних.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 01.10.2020 № 628.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000062-2.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 5 866,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 933,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 933,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній 

торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про 
продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – середньої школи за адресою: Київська 
обл., смт Ставище, вул. Цимбала Сергія (Радянська), 103, 
балансоутримувачем якого є Департамент регіонального 
розвитку та житлово-комунального господарства Київської 
обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 21467647) 

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування об’єкта:  h об’єкт незавершеного 
будівництва – середня школа.
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., смт Ставище, вул. Цимбала 

Сергія (Радянська), 103.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, 

земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялася.
Інформація про балансоутримувача: Департамент регіонального роз-

витку та житлово-комунального господарства Київської обласної держав-
ної адміністрації (код за ЄДРПОУ 21467647).

Рівень будівельної готовності: 21 %.
Реєстраційний номер 1954597432242.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 04.11.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – об’єкта 
незавершеного будівництва – середньої школи за адресою: Київська обл., 
смт Ставище, вул. Цимбала Сергія (Радянська), 103, балансоутримувачем 
якого є Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального 
господарства Київської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 
21467647), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення елек-
тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аукціону з умовами – 4 950 084,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 475 042,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 475 042,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 495 008,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 247 504,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 247 504,20 грн.
розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заро-

бітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації зобов’язаний компенсувати Ре-

гіональному відділенню Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях витрати на оплату послуг суб’єкта 
оціночної діяльності із проведення оцінки об’єкта малої приватизації з ме-
тою визначення його стартової ціни у розмірі 7 150,00 грн (сім тисяч сто 
п’ят десят грн 00 коп.) протягом тридцяти календарних днів з дати укла-
дення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

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

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43173325
в іноземній валюті (в доларах сШа):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA383007110000025300052600820
Банк одержувача АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 300711
Код за ЄДРПОУ 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обме-
жений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта: 
смт Ставище, вул. Цимбала Сергія (Радянська), 103.

найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, 200-25-38.
Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосу-

ються об’єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно перейти на 
портал vdr.spfu.gov.ua та після короткої реєстрації переглянути документи, 
які розміщені в віртуальній кімнаті даних.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 01.10.2020 № 627.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:  
UA-AR-P-2018-07-26-000052-2.

Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 49 500,84 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 24 750,42 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 24 750,42 грн.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАТСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській 
області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
адміністративного приміщення (А-2) площею 210,6 м2 за 
адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, 
вул. Олени Хохол, 22

1. Інформація про об’єкт малої приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: адміністративне приміщення (а-2) 
площею 210,6 м2.
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, 

вул. Олени Хохол, 22.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Волин-

ській області, код за ЄДРПОУ 02359662.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Луцьк, 

вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-70.
Відомості про об’єкт: об’єктом є адміністративне приміщення (А-2) 

площею 210,6 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі (дольова 
частка – 20/100). Рік побудови – 1989. Стіни цегляні, перекриття залізо-
бетонні, покрівля шиферна. З інженерного обладнання в адміністративній 
будівлі наявний водопровід, каналізація, електропостачання, опалення 
центрацізоване.

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт за-
реєстровано за державою Україна в особі Державної служби статистики 
України на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 
13.11.2012, серія та номер САС № 810684, виданого виконавчим комі-
тетом Володимир-Волинської міської ради. Згідно з витягом з Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх 
обтяжень (індексний номер витягу 4679807 від 11.06.2013) об’єкт малої 
приватизації зареєстрований за Головним управлінням статистики у Во-
линській області, реєстраційний номер об’єкта 79865007102, дата реє-
страції 06.06.2013.

Відомості про земельні ділянки: об’єкт розташований на земельній 
ділянці площею 0,1067 га, наданій в постійне користування Головному 
управлінню статистики у Волинській області та Володимир-Волинській 
районній державній адміністрації Волинської області на підставі витягу 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права (індексний номер 183320641 від 02.10.2019), ка-
дастровий номер 0710200000:01:003:0204.

Відомості про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його час-
тини: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 11 листопада 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні зі 
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою систе-
мою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – адміністративного приміщення (А-2) 
площею 210,6 м2 за адресою: Волинська обл., м. Володимир-Волинський, 
вул. Олени Хохол, 22 здійснюється відповідно до вимог Закону України 
«Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку прове-
дення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного та 
комунального майна.

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для КОжнОГО іЗ сПОсОБіВ ПрОДажУ 
(БЕЗ УрахУВання ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 319 374,40 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 159 687,20 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 159 687,20 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 31 937,44 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 15 968,72 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 15 968,72 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-

ня та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків 
за придбані об’єкти.

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування ре-
єстраційного внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розра-

хунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється про-

тягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-
продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»).

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

назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час ро-
боти служби організації аукціону: Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський май-
дан, 9, тел.: 24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 
15.45. Контактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 
24-00-57, адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua. Лариса, 
тел. (0332) 78-56-70.

Адреса вебсайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях від 06.10.2020 № 282.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:  
UA-AR-P-2020-07-24-000002-2.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календар-

них днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 ка-
лендарних днів.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 3 193,74 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 596,87 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1 596,87 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній 

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

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській 
області Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – 
будівлі старої контори площею 77,9 м2 за адресою: Волинська 
обл., смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 5

1. Інформація про об’єкт малої приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: будівля старої контори площею 
77,9 м2.
Місцезнаходження: Волинська обл., смт Шацьк, вул. 50 років Пере-

моги, 5.
Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Волин-

ській області, код за ЄДРПОУ 02359662.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: м. Луцьк, 

вул. Шопена, 12, тел.(0332) 78-56-70.
Відомості про об’єкт: фундамент будівлі бетонно-стрічковий, стіни 

цегляні, перекриття дерев’яні, покрівля 2-схила, оздоблення зовнішнє 
поштукатурене, побілене. З інженерного обладнання в будівлі наявне 
електропостачання, опалення твердопаливним котлом.

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт за-
реєстровано на підставі договору купівлі-продажу нерухомості, серія 
та номер: 57, виданого 16.12.2003, укладеного між СМП «Прогрес» та 
Волинським обласним управлінням статистики. Згідно з витягом з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності (індексний номер витягу 214686207 від 02.07.2020) об’єкт ма-
лої приватизації зареєстрований за Головним управлінням статистики у 
Волинській області, реєстраційний номер об’єкта 2112943207257, дата 
реєстрації 26.06.2020.

Відомості про земельні ділянки: об’єкт розташований на земель-
ній ділянці площею 0,0960 га, наданій в постійне користування Шаць-
кому районному відділу Волинського обласного управління статистики 
на підставі Державного акта на право постійного користування земель-
ною ділянкою від 28.12.2005, серія ЯЯ № 038305; кадастровий номер 
0725755100:03:002:0043.

Відомості про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його час-
тини: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Дата і час проведення аукціону: 11 листопада 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою систе-
мою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 
20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – будівлі старої контори площею 77,9 м2 
за адресою: Волинська обл., смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 5 здійсню-
ється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного 
та комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного та ко-
мунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для КОжнОГО іЗ сПОсОБіВ ПрОДажУ 
(БЕЗ УрахУВання ПДВ):

продаж на аукціоні без умов – 23 189,44 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 11 594,72 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 11 594,72 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів (без урахування ПДВ):
продаж на аукціоні без умов – 2 318,94 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1 159,47 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1 159,47 грн.
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходжен-

ня та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення розрахунків 
за придбані об’єкти.

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

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Рахунок UA118201720355569001001157855 (для перерахування ре-
єстраційного внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
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Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Рахунок UA868201720355269001000157855 (для перерахування га-
рантійного внеску)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок UA118201720355569001001157855 (для проведення розра-

хунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ, вул. Бастіонна, 6
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42899921
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та від якого об’єкта 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сай-
ті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта здійснюється про-

тягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-
продажу, покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»).

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

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи 
служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації повно-
важень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державно-
го майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 
за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 
24-00-57, час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45. Кон-
тактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, тел. (0332) 24-00-57, 
адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua. Лариса, тел. (0332) 
78-56-70.

Адреса вебсайта організатора аукціону: volyn@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях від 06.10.2020 № 281.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:  
UA-AR-P-2020-07-24-000001-2.

Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 календар-

них днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроко-

вого зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 ка-
лендарних днів.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні без умов – 231,89 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 115,95 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 115,95 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній 

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

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 
загальною площею 214,7 м2 за адресою: Полтавська обл., 
Карлівський р-н, с. Солона Балка, вул. Басарабової, 6

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h нежитлова будівля 
загальною площею 214,7 м2.
Місцезнаходження: Полтавська обл., Карлівський р-н, с. Солона Бал-

ка, вул. Басарабової, 6.
Назва балансоутримувача: балансоутримувач відсутній.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
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р Функціо-
нальне  

викорис-
тання

Підстава виникнення 
права власності

Форма 
власності та 

власник

Нежитло-
ва будівля 
загальною 
площею 
214,7 м2

Полтав-
ська обл., 
Карлівський 
р-н, с. Со-
лона Балка, 
вул. Басара-
бової, 6

214,7

21
71

56
09

53
21

6

Частина 
будівлі ви-
користову-
ється під 
магазин

Витяг з Єдиного реє-
стру об’єктів державної 
власності щодо дер-
жавного майна, серія 
та номер: 10-15-14359, 
виданий 21.07.2020, 
видавник: Фонд дер-
жавного майна України; 
технічний паспорт, 
серія та номер: 185, 
виданий 29.11.2019, 
видавник: ТОВ БТІ М

Державна

Регіональне 
відділення 
Фонду дер-
жавного май-
на України по 
Полтавській 
та Сумській 
областях

Нежитлова будівля, збудована в 1969 році, перебуває в центральній 
частині с. Солона Балка. Будівля має зручну пішохідну та транспортну 
доступність. Поруч перебувають одноповерхові житлові будинки, ферма 
тощо. Будівля розташована на відстані: 0,3 км – від села, 6,5 км – від ав-
тостанції (м. Карлівка), 6,5 км – від залізничної станції (м. Карлівка), 0,3 
км – від основних транспортних магістралей. В частині магазину прове-
дений косметичний ремонт.

Фундамент – стрічковий цегляний, бетонний; покрівля – азбестоце-
ментна; перекриття дерев’яні; підлога – керамічна плитка; стіни – глино-
битні, дерев’яні, цегляні. Внутрішнє опорядження – пофарбування. Зо-
внішнє опорядження – штукатурка, пофарбування. Водопровід, газове 
постачання та каналізація відсутні. Електропостачання – від зовнішніх 
джерел.

Відомості про земельні ділянки: земельно-кадастрова документація та 
технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості на земельну ділянку під нежитловою будів-
лею) не виготовлялась.

Перелік майна, яке передане в оренду,  
станом на 02.10.2020:

№
з/п Орендар

Назва 
об’єкта 
оренди

Орен-
дова 
пло-

ща, м2 

Цільове призначення 
оренди

Реквізити дого-
вору оренди та 
термін його дії

Орендна 
плата за 
1 м2 за 

місяць без 
ПДВ (грн)

1 Фізична 
особа – 
підпри-
ємець 
Резу-
нов В. В.

Вбудоване 
нежитлове 
приміщення 
(магазин)

39,0 Розміщення торговель-
ного об’єкта з продажу 
продовольчих товарів, 
без товарів підакцизної 
групи на площі 29,0 м2 
та продаж непродо-
вольчих товарів на пло-
щі 10,0 м2

№ 38/53/19-с 
від 15.08.2019, 
діє до 
15.07.2022

14,3846

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 листопада 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежит-
лової будівлі загальною площею 214,7 м2 за адресою: Полтавська обл., 
Карлівський р-н, с. Солона Балка, вул. Басарабової, 6 здійснюється від-
повідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для прода-
жу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі загальною площею 214,7 м2 за адресою: Полтавська обл., Кар-
лівський р-н, с. Солона Балка, вул. Басарабової, 6 повинен відповідати 
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аукціону з умовами – 89300,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 44650,00 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 44650,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 8930,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 4465,00 грн (без урахування 

ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 4465,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 

будівлі загальною площею 214,7 м2 за адресою: Полтавська обл., Карлів-
ський р-н, с. Солона Балка, вул. Басарабової, 6 зобов’язаний забезпечити 
компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта приватиза-
ції, на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-продажу, 
в розмірі 5197,00 грн (п’ять тисяч сто дев’яносто сім грн 00 коп.) у місячний 
термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об'єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлову бу-
дівлю загальною площею 214,7 м2 за адресою: Полтавська обл., Карлів-
ський р-н, с. Солона Балка, вул. Басарабової, 6)

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 

1/23
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар сШа),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Код за ЄДРПОУ 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 

1/23
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 42769539,
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

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

час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 10.00 до 14.00 за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська 

обл., Карлівський р-н, с. Солона Балка, вул. Басарабової, 6.
Телефон: +38(099) 537-15-77.
Відповідальна особа: Резунов Василь Васильович.
найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення 

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

Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 
02.10.2020 № 1293.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:  
UA-AR-P-2020-01-09-000011-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів;

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 893,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 446,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 446,50 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній 

торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – погреба літ. Ч-1  
за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Партизанська, 8/20

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  погріб літ. ч-1.
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Партизанська, 

8/20.
Назва балансоутримувача: ТОВ «Полтаварибпром».
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва
Адреса 

розташу-
вання За

га
ль

на
 

пл
ощ

а,
 м

2

Ре
єс

тр
ац

ій
-

ни
й 

но
ме

р Функціо-
нальне  

викорис-
тання

Підстава виникнення  
права власності

Форма  
власності та 

власник

Погріб 
літ. 
Ч-1

Полтав-
ська обл.,
м. Пол-
тава, 
вул. Пар-
тизанська, 
8/20

34,7

21
71

50
88

53
10

1 Не викорис-
товується за 
своїм функ-
ціональним 
призначен-
ням 

Витяг з Єдиного реєстру 
об’єктів державної власності 
щодо державного майна, 
серія та номер: 10-61-4031, 
виданий 27.02.2020, ви-
давник: Фонд Державного 
майна України; технічний 
паспорт, серія та номер: 
861, виданий 10.12.2019, 
видавник: ТОВ БТІ М

Державна
Регіональне від-
ділення Фонду 
державного 
майна України 
по Полтавській 
та Сумській об-
ластях

Погріб літ. Ч-1 загальною площею 34,7 м2 знаходиться в периферійній 
зоні м. Полтава. Ця частина міста має достатньо розвинений транспортний 
зв’язок. У пішохідній доступності перебуває переважно виробнича забудо-
ва. За своїм функціональним призначенням і характером використання зе-
мельна ділянка належить до земель промисловості. Територія охороняєть-
ся. Підходи і під’їзди до будівлі перебувають в задовільному стані. Погріб 
літ. Ч-1 висотою 2,4 м, фундамент цегляний, стіни цегляні, покрівля – з/б 
плити, перекриття – з/б плити, підлога – земля, сходи – цегла. У будівлі 
газове опалення, водопровід та каналізація відсутні. Електрика є.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса роз-
ташування

Пл
ощ

а 
зе

ме
ль

но
ї 

ді
ля

нк
и,

 м
2  

Ка
да

ст
ро

ви
й 

но
ме

р 
зе

ме
ль

но
ї 

ді
ля

нк
и Цільове  

призначення 
земельної  
ділянки

Форма власності,  
підстава на право користування  

земельною ділянкою,  
інформація про обтяження

Земель-
на ді-
лянка

Полтав-
ська обл., 
м. Полтава, 
вул. Пар-
тизанська, 
8/20

36529 

53
21

01
36

40
0:

01
:0

05
:0

41
8

Для розміщення 
та експлуата-
ції основних, 
підсобних і до-
поміжних буді-
вель та споруд 
підприємств 
переробної, 
машинобудівної 
та іншої про-
мисловості

Комунальна власність, до-
говір оренди землі, виданий 
18.10.2017 Полтавською міською 
радою. Витяг з рішення про 
надання земельних ділянок, 
передача в користування та 
продовження права користуван-
ня земельними ділянками 12 
сесія Полтавської міської ради 7 
скликання від 15.09.2017. Строк 
дії до 15.09.2022. Орендар: ТОВ 
«Полтаварибпром» (код ЄДРПОУ 
25170795)

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 листопада 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації окремого майна – погреба 
літ. Ч-1 за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Партизанська, 8/20 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – погреба літ. 
Ч-1 за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Партизанська, 8/20 
повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аукціону з умовами – 37800,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 18900,00 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 18900,00 грн (без урахування ПДВ).
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 3780,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 1890,00 грн (без урахування 

ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1890,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – погреба літ. 

Ч-1 за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Партизанська, 8/20 
зобов’язаний забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення 
оцінки об’єкта приватизації, на рахунок органу приватизації, зазначений в 
договорі купівлі-продажу, в розмірі 4000,00 грн (чотири тисячі грн 00 коп.) 
у місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт малої приватизації – окреме майно – погріб літ. Ч-1 
за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Партизанська, 8/20)

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар сШа),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Код за ЄДРПОУ 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
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Address: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 42769539,
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спла-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 12.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пар-
тизанська, 8/20.

Телефон: +38( 050) 109-57-21.
Відповідальна особа: Пістряк Сергій Борисович.
найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення 

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

Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 
02.10.2020 № 1294.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:  
UA-AR-P-2020-01-09-000019-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 378,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 189,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 189,00 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній 

торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях про продаж об’єкта 
малої приватизації – окремого майна – нежитлової будівлі 
загальною площею 185 м2, що розташована за адресою: 
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Лозуватка, вул. Садова, 2

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h нежитлова будівля 
загальною площею 185 м2.
Місцезнаходження: Полтавська обл., Чутівський р-н., с. Лозуватка, 

вул. Садова, 2.
Балансоутримувач: ПСП «Лозоватка» (код за ЄДРПОУ 30748840), не 

працює.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):
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Витяг з Єдиного реє-
стру об’єктів держав-
ної власності щодо 
державного майна, 
серія та номер:  
10-15-13247, вида-
ний 06.07.2020

Державна, Регіо-
нальне відділення 
Фонду державно-
го майна України 
по Полтавській та 
Сумській областях

Одноповерхова нежитлова будівля загальною площею 185 м2, рік по-
будови –1969. Елементи будівлі: фундамент – цегла, стіни – цегла, покрів-
ля – азбестоцементні листи, перекриття дерев’яне, підлога – дерев’яна, 
плитка. Інженерні комунікації – опалення, водопостачання, каналізація та 
газопровід – відсутні. Є електрика.

Відомості про земельні ділянки:
під об’єктом державної власності земельна ділянка окремо не відводи-

лася, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалося.
Документи, що посвідчують право власності або користування на зе-

мельну ділянку під об’єктом приватизації, відсутні.
Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 

оренди відсутні.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 12 листопада 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежит-
лової будівлі загальною площею 185 м2, що розташована за адресою: 
Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Лозуватка, вул. Садова, 2, здійсню-
ється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової 
будівлі загальною площею 185 м2, що розташована за адресою: Полтав-
ська обл., Чутівський р-н, с. Лозуватка, вул. Садова, 2, повинен відповіда-
ти вимогам, передбаченим статею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аукціону з умовами – 201761,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 100880,50 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 100880,50 грн (без урахування 
ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 20176,10 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 10088,05 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 10088,05 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлової бу-

дівлі загальною площею 185 м2, що розташована за адресою: Полтавська 
обл., Чутівський р-н, с. Лозуватка, вул. Садова, 2, зобов’язаний забезпе-

чити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки об’єкта при-
ватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в договорі купівлі-
продажу, в розмірі 5087,00 грн (п’ять тисяч вісімдесят сім грн 00 коп.) у 
місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок: № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлову бу-
дівлю загальною площею 185 м2, що розташована за адресою: Полтавська 
обл., Чутівський р-н, с. Лозуватка, вул. Садова, 2.

Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Адреса: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 

1/23
Рахунок: № UA143314010000025208054200063 (долар сШа),
№UA043314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
SWIFT: PBANUA2Х
Код за ЄДРПОУ: 42769539
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 

1/23
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2Х
Code YeDRPOU: 42769539
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спла-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у вихідні дні з 10.00 до 17.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н., с. Ло-
зуватка, вул. Садова, 2.

Контактна особа: Пономаренко Олександр Олександрович, 
тел. (050) 710-36-13.

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

Телефон для довідок (0532) 50-06-12.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по Полтавській та Сумській областях від 
05.10.2020 № 1300.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:  
UA-AR-P-2020-01-09-000006-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2017,61 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1008,81 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1008,81 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній 

торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

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

м. КИЇВ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по м. Києву про продаж об’єкта малої приватизації – об’єкта 
соціально-культурного призначення – нежилого будинку – 
сауни (літера «B») загальною площею 51,7 м2

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт соціально-культурного 
призначення – нежилий будинок – сауна (літера «B») 
загальною площею 51,7 м2.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Білецького Академіка, 34.
Назва балансоутримувача: Філія «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось» 

(зберігач).
Відомості про об’єкт: нежилий будинок – сауна розташована на 

правому березі р. Дніпро в Солом’янському районі м. Києва. Ділянка за-
будови розташована у промисловий зоні Солом’янського району міста. 
Сауна перебуває в глибині закритої території підприємства, в’їзд (під’їзд) 
через територію Філії «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось». Сауна – одно-
поверхова прибудова до технологічної будівлі (котельні колишньої), не-
житлового призначення. Рік введення в експлуатацію – 1996. Вхід в са-
уну здійснюється через окремий відокремлений вхід, який знаходиться 
зі сторони будівлі, орієнтован ої до паркану підприємства, через вузьку 
доріжку. Дах – азбоцементні листи по дерев’яних кроквах. Фундамент 
стрічковий, із залізобетонних плит, зовнішні стіни цегляні, перегородки 
цегляні, перекриття залізобетонне.

Холодне водопостачання, електропостачання та каналізація наявні.
Споруда за призначенням не використовується.
По відношенню до основних містоформуючих елементів Києва, об’єкт 

розташований на відстані: до центру ≈ 10,0 км, до центрального залізнич-
ного вокзалу ≈ 7,8 км, до центрального автовокзалу ≈ 10,8 км, до аеро-
порту «Київ» ≈ 7,6 км, до річного порту ≈ 11,2 км, до найближчої зупинки 
метро ≈ 4,3 км.

На об’єкт зареєстровано право власності за державою Україна в особі 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву 
згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності № 39316620 від 18.06.2015, реєстрацій-
ний номер об’єкта 661601480000.

Інформація про земельну ділянку: технічна документація на земель-
ну ділянку не оформлена.

2. Інформація про аукціон
спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 11 листопада 2020 року.
Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торго-

ва система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону 
час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 

системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення – нежило-
го будинку – сауни (літера «B») загальною площею 51,7 м2 здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для про-
дажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта соціально-культурного призначення – нежилого бу-
динку – сауни (літера «B») загальною площею 51,7 м2 повинен відповіда-
ти вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покла-
даються на покупця.

сТарТОВа Ціна ОБ’єКТа Для:
аукціону з умовами – 466 580,00 грн без ПДВ;
аукціону із зниженням стартової ціни – 233 290,00 грн без ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 233 290,00 грн без ПДВ.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 46 658,00 грн (без урахування ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 23 329,00 грн (без урахуван-

ня ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 23 329,00 грн (без урахування ПДВ).
розмір реєстраційного внеску становить 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного 

призначення – нежилого будинку – сауни (літера «B») загальною площею 
51,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. Білецького Академіка, 34 зобов’язаний 
сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної 
оцінки об’єкта приватизації (договір від 17.06.2020 № 10-Д) на рахунок 
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Гарант-Експерт», який буде зазна-
чений в договорі купівлі-продажу, в сумі 6000,00 грн (шість тисяч грн 00 
коп.) без ПДВ протягом 30 днів з моменту нотаріального посвідчення до-
говору купівлі-продажу об’єкта;

об’єкт соціально-культурного призначення може бути перепрофі-
льований.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти:

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

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по м. Києву
Рахунок № UA398201720355599003000014093 (для перерахування 

реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків 
за придбаний об’єкт)

Рахунок № UA188201720355269003000014093 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 19030825
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для спла-

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

час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 13.00 
за адресою: м. Київ, вул. Білецького Академіка, 34.

Телефон (067) 550-23-27.
Відповідальна особа: Кисловський Андрій Вікторович.
найменування особи організатора аукціону: Регіональне відді-

лення Фонду державного майна України по м.Києву, м. Київ, бульв. Та-
раса Шевченка 50г, адреса, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/
ua/regions/kyiv.html.

Телефон для довідок (044) 281-00-35.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по м. Києву від 05.10.2020 № 791.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пе-
реліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: 
UA-AR-P-2018-07-26-000107-2.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 кален-

дарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 4 665,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 332,90 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 332,90 грн.
Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній 

торговій системи «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.
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департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42до Уваги оцінювачів

ФОнД ДЕржаВнОГО Майна УКраїни

наКаЗ
 15.09.2020 м. Київ № 1512

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності 
від 06 вересня 2019 року № 701/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок 
анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господа-
рювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із 
заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою відповідаль-
ністю (далі – ТОВ) «КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА МАЙНА» (вх. Фонду державного 
майна України від 14 вересня 2020 року № 19/21012) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06 вересня 
2019 року № 701/19, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА МАЙНА» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би в ЄДРПОУ 43147934).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департа-
менту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                       андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО Майна УКраїни

наКаЗ
 15.09.2020 м. Київ № 1513

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності 
від 05 листопада 2019 року № 848/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про порядок 
анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господа-
рювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, 
у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товариства з обмеженою 
відповідальністю (далі – ТОВ) «ОЦІНКА МАЙНА УКРАЇНИ» (вх. Фонду держав-
ного майна України від 14 вересня 2020 року № 19/21009) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05 листо-
пада 2019 року № 848/19, виданий Фондом державного майна України 
ТОВ «ОЦІНКА МАЙНА УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 43197896).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департа-
менту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                       андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО Майна УКраїни

наКаЗ
 22.09.2020 м. Київ № 1537

Щодо анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності
Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про порядок 
анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господа-
рювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 та зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змі-
нами), відповідно до наказу Фонду державного майна України від 18 серпня 
2020 року № 1380, яким тимчасово зупинено дію кваліфікаційних свідоцтв 
фахівців-оцінювачів (за напрямами оцінки майна, що відповідають напрямам 
і спеціалізаціям, зазначеним у сертифікатах суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання, до штатного складу яких входять зазначені вище 
оцінювачі), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності суб’єктам 
господарювання згідно з додатком, що додається.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності внести зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оці-
ночної діяльності та здійснити заходи щодо інформування громадськості 
про зміст цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департа-
менту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                       андрій єГОрОВ

Додаток 
до наказу ФДМУ  

від 22.09.2020 № 1537

ПЕрЕліК 
суб’єктів господарювання, яким анулюються сертифікати 

суб’єктів оціночної діяльності у зв’язку із зупиненням дії 
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Номер 
з/п

Суб’єкти  
господарювання Регіон Код ЄДРПОУ

Номер серти-
фіката суб’єкта 

оціночної ді-
яльності

Дата видачі  
сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності

1 ПП «ДОМОСВІТ» м. Київ 35437178 511/18 18-06-2018
2 ФОП Степова  

Людмила Іванівна
Донецька обл. 1953300464 787/19 15-10-2019

3 ФОП Устименко  
Тетяна Валеріївна

Черкаська обл. 3116212886 407/19 24-05-2019

ФОнД ДЕржаВнОГО Майна УКраїни

наКаЗ
 22.09.2020 м. Київ № 1538

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності 
від 28 травня 2020 року № 436/20

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону Укра-
їни «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України 
п’яти звітів про оцінку нерухомого майна – об’єктів житлової нерухомос-
ті, що за результатами рецензування рецензентом, який працює у штаті 
Фонду державного майна України, класифікуються за ознакою абзацу 
п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки 
майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 вересня 2003 року № 1440, НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28 трав-
ня 2020 року № 436/20, виданий товариству з обмеженою відповідаль-
ністю «КВАРТАЛ – ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  
в ЄДРПОУ 43619822).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього 
наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департа-
менту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду                       андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО Майна УКраїни

наКаЗ
 23.09.2020 м. Київ № 1551

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 18 червня 2020 року № 517/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товари-
ства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «АГЕНТСТВО ОЦІНКИ 
«ГРОШ ЦЕНА» (вх. Фонду державного майна України від 21 серпня 2020 
року № 19/18287) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18 червня 
2020 року № 517/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«АГЕНТСТВО ОЦІНКИ «ГРОШ ЦЕНА» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 36062365).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду                       андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО Майна УКраїни

наКаЗ
 24.09.2020 м. Київ № 1557

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 20 червня 2019 року № 472/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – приват-
ного підприємства (далі – ПП) «АВЕРТІ» (вх. Фонду державного майна 
України від 07 вересня 2020 року № 19/20081) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 20 червня 
2019 року № 472/19, виданий Фондом державного майна України ПП 
«АВЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 35489357).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду                       андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО Майна УКраїни

наКаЗ
 24.09.2020 м. Київ № 1558

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 03 квітня 2020 року № 254/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – това-
риства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ЕКСПЕРТНЕ БЮРО 
«РІДНИЙ ДІМ» (вх. Фонду державного майна України від 04 вересня 2020 
року № 19/19954) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03 квітня 
2020 року № 254/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«ЕКСПЕРТНЕ БЮРО «РІДНИЙ ДІМ» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би в ЄДРПОУ 43542383).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду                       андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО Майна УКраїни

наКаЗ
 24.09.2020 м. Київ № 1559

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 18 серпня 2020 року № 748/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – при-
ватного підприємства (далі – ПП) «АЖІО.» (вх. Фонду державного майна 
України від 08 вересня 2020 року № 19/20265) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18 серпня 
2020 року № 748/20, виданий Фондом державного майна України ПП 
«АЖІО.» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38764849).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду                       андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО Майна УКраїни

наКаЗ
 25.09.2020 м. Київ № 1569

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 27 березня 2020 року № 237/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товари-
ства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «АГЕНТСТВО НЕРУХО-

МОСТІ «ДОМОВОЙ» (вх. Фонду державного майна України від 23 вересня 
2020 року № 19/22339) НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27 березня 
2020 року № 237/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ «ДОМОВОЙ» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи в ЄДРПОУ 43541311).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду                       андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО Майна УКраїни

наКаЗ
 30.09.2020 м. Київ № 1581

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності 
від 16 липня 2020 року № 617/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товари-
ства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ЦЕНЗУС – ГРУП» (вх. 
Фонду державного майна України від 18 вересня 2020 року № 19/21735) 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16 липня 2020 
року № 617/20, виданий Фондом державного майна України ТОВ «ЦЕНЗУС 
- ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 43667221).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду                       андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО Майна УКраїни

наКаЗ
 30.09.2020 м. Київ № 1582

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 27 березня 2020 року № 240/20

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – това-
риства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ЛЕКС СТАТУС» (вх. 
Фонду державного майна України від 10 вересня 2020 року № 19/20780) 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27 берез-
ня 2020 року № 240/20, виданий Фондом державного майна України 
ТОВ «ЛЕКС СТАТУС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
38343177).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду                       андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО Майна УКраїни

наКаЗ
 30.09.2020 м. Київ № 1583

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності 
від 07 березня 2019 року № 194/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – това-
риства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «МЕДІДА» (вх. Фонду 
державного майна України від 16 вересня 2020 року № 19/21422) НА-
КАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 07 бе-
резня 2019 року № 194/19, виданий Фондом державного майна Укра-
їни ТОВ «МЕДІДА» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
42772159).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду                       андрій єГОрОВ

ФОнД ДЕржаВнОГО Майна УКраїни

наКаЗ
 01.10.2020 м. Київ № 1589

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності 
від 22 серпня 2019 року № 656/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – това-
риства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «АРТ БУД СІТІ» (вх. 
Фонду державного майна України від 22 вересня 2020 року № 19/22228) 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 22 серп-
ня 2019 року № 656/19, виданий Фондом державного майна України 
ТОВ «АРТ БУД СІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
43154255).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду                       андрій єГОрОВ



15відомості
приватизації

№ 50 (1330) 14 жовтня 2020 року

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА  
та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Черкаській області Регіонального відділення ФДМУ по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки 

1. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
 1.1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 

власності – об’єкт соціально-культурного призначення – нежитлові 
приміщення (база відпочинку), у складі: спальний корпус, 1а, пло-
щею 26,54 м2; спальний корпус, 1Б, площею 25,32 м2; спальний 
корпус, 1В, площею 113,7 м2; більярдна, 1Г, площею 63,2 м2; кухня, 
1Д, площею 16,9 м2 огорожа № 1.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Товариство з об-
меженою відповідальністю «Дніпроінвест-Ч», код за ЄДРПОУ 32654257 
(м. Черкаси вул. Благовісна,144).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Набережна, 82, с. Коробівка, 
Золотоніський р-н, Черкаська обл.

Мета проведення незалежної оцінки – приватизація.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 31 серпня 2020 року.
 1.2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної 

власності – окреме майно – нежитлові приміщення: залізнична стан-
ція а-1, площею 149,1 м2; контора Б-1, площею 94,9 м2.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 62, с. Піщане, Зо-

лотоніський р-н, Черкаська обл., 19723.
Мета проведення оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні 

з умовами.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Дата оцінки: 30 вересня 2020 року.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075, зі змінами (далі – Положення).

Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльнос-
ті, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та про-
фесійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна у межах напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників конкурсу, пе-
редбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписан-
ня звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача 
стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфіка-
ційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача згідно 
з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці-
ночну діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати до Управління забезпечення ре-
алізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Черні-
гівській областях конкурсну документацію в запечатаному конверті 
(на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде про-
водитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування 
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підпри-
ємця, який подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки 
окремо, відповідно до Положення, яка складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій  y
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його 
не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція 
щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх 
податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки  y
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) 
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку 
земельної ділянки) (додаток 3 до Положення);
підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору  y
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до 
Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, 
що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею і залучається претендентом (за потреби); 
інформація про претендента (додаток 5 до Положення).

Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 
18.02.2020 № 10-59-3173 «Щодо формування показників очікуваної най-
більшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в ІІ півріччі 2019 року» 
та згідно з пунктами 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний відбір СОД 
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують 
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: об’єкт 
нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що 
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні 
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних 
пристроїв), – 3,0 тис. грн.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть викорис-
товуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній оди-
ниці виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір 
конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 
18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua.

Останній день подання заяв – 22.10.2020 до 16.00.
Конкурс відбудеться 28.10.2020 об 11.00 в Управлінні забезпе- �
чення реалізації повноважень у черкаській області регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, чер-
каській та чернігівській областях за адресою: бульв. Шевченка, 
205, м. черкаси, 18000, тел. 37-29-21.

ПОЛТАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській та Сумській 
областях про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – корпус 
по виробництву побутових газових плит.

Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, Ямпільський район, 
смт Свеса, вул. Заводська, 1.

Балансоутримувач: відсутній.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шля-

хом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 31.08.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення 

Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будів-

ництва.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

6 000,00 грн.

 2. Назва об’єкта: окреме майно – будівлі та споруди Охтирської 
партії з геофізичних досліджень свердловин.

Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, м. Охтирка, вул. Олек-
сандра Твердохлібова, 2.

Балансоутримувач: Полтавська експедиція по геофізичним досліджен-
ням у свердловинах ДГП «Укргеофізика».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою приватизації шля-
хом продажу на аукціоні.

Запланована дата оцінки: 31.08.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка-

лендарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт та платник виконаних робіт: Регіональне відділення 

Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: комплекс будівель та  

споруд.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 

(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематерільних активів) – 18 од. (12 будівель та споруд, 
оглядова яма, водяна свердловина з водонапірною вежею – 3 ємності; 
ворота металеві з огорожею).

Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 
18 000,00 грн.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, 
які повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного май-
на України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено 
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напряма-
ми оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповіда-
ють об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених 
розділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення 
та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за формами, встановленими в 
додатках 3 – 5 до Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково за-
значати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу 
звітності, проведеного Фондом державного майна України від 13.08.2020 
№ 10-59-16222.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися кон-
курсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні 
пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального за-
безпечення, адміністративно-господарської та інформаційно-аналітичної 
роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Пол-
тавській та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Лені-
на), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 23.10.2020 включно.

Конкурси відбудуться 29.10.2020 о 10.00 у регіональному відді- �
ленні Фонду державного майна України по Полтавській та сум-
ській областях за адресою: вул. небесної сотні (вул. леніна), 
1/23, м. Полтава, 36014.
Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Ле-

ніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.
Телефон для довідок (0532) 56-27-32.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК  
та м. СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.

Запланована дата оцінки: 30.09.2020.
 1. Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації державної власнос-

ті – 29/100 нежитлової будівлі, адмінбудівлі у складі: адмінбудівля 
з прибудовою «а», «а», вхід в підвал, гараж «В», вбиральня «Д» за 
адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, м. Генічеськ, просп. Миру, 87, 
що перебуває на балансі Головного управління статистики у Херсонській 
області (код за ЄДРПОУ 02362664).

Платник: Регіональне відділення Фонду державного майна України в 
Херсонській області, АРК та м. Севастополі.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі 
(наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України в Хер-
сонській області, АРК та м. Севастополі від 01.10.2020 № 490).
 2. Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації державної влас-

ності – частина комплексу, у складі:1/2 сараю «Б», сараї «В», «Г», 
вбиральня «Д», 1/2 № 1,3 за адресою: Херсонська обл., Великолепе-
тиський р-н, смт Велика Лепетиха, вул. Лермонтова, 43, що перебуває 
на балансі Головного управління статистики у Херсонській області (код 
за ЄДРПОУ 02362664).

Платник: Регіональне відділення Фонду державного майна України в 
Херсонській області, АРК та м. Севастополі.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта для приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі 
(наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України в Хер-
сонській області, АРК та м. Севастополі від 01.10.2020 № 489).

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до 
об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 4,67 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документа-

цію відповідно до наказу Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду державного майна 
України від 11.02.2020 № 227), у запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності  y
за встановленою формою (додаток 4 до Положення);
письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл  y
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і 
залучається претендентом (у разі необхідності);
інформацію y  про претендента (додаток 5 до Положення);
пропозиції  y щодо вартості надання послуг з оцінки з урахуванням усіх 
податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт (не більше 
5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки,  y
складені за порядком згідно із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів (додаток 3 до Положення), які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна (загальний стаж професійної діяльності 
з оцінки майна не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного 
свідоцтва за напрямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», 
спеціалізація 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на 
них»). Документи щодо практичного досвіду, які будуть складені не 
за порядком, розглядатися не будуть.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зроби-
ти відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та 
назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. 
Ушакова, 47, кімн. 222.

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КонКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціночної діялЬності

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несво-
єчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться в регіональному відділенні Фонду держав- �
ного майна України в херсонській області, арК та м. севастопо-
лі за адресою: м. херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 
через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для 
довідок (0552) 22-44-44.

ПіДсУМки
ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ  
та ВОЛиНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 10.06.2020

1. Вбудовані приміщення (поз. 33 та 33а за планом) загальною площею 
33,7 м2 на п’ятому поверсі та частина даху площею 15,0 м2 адмінбудівлі 
літ. А. Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Недецеї, 2. Мета оцінки – про-
довження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної ді-
яльності – ФОП Абдумананов Б. В. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість 
робіт – 1911 грн без ПДВ.

2. Частина стоянки для вантажних автомобілів автотермінала «Закарпат-
тя» площею 14,16 м2. Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Великі Лази, 
мкр-н «Новий», вул. Східна, 3. Мета оцінки – продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. Термін 
виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2117 грн без ПДВ.

3. Частина покрівлі будівлі навчально-лабораторного корпусу літ. «А» 
площею 45,0 м2. Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. 
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ПП «Експерт-центр». Термін виконання робіт – 4 к/д. 
Вартість робіт – 1680 грн без ПДВ.

4. Частина приміщення магазину та їдальні площею 92,2 м2 (реєстро-
вий номер 00991545.17. АААДГА455). 44600, Волинська обл., смт Мане-
вичі, вул. Андрія Снітка, 31. Мета оцінки – продовження договору оренди. 
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертМаш». 
Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2460 грн без ПДВ.

5. Частина Будинку проектних організацій площею 68,0 м2. 43010, Во-
линська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38. Мета оцінки – продовження 
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – 
ТзОВ «Волинь-експерт». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 
2512 грн без ПДВ.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної оцінки 
майна об’єктів оренди, що відбулися 11.06.2020

Переможцями конкурсів визначено:
1) юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на про-

ведення оцінки державного майна: асфальтованого майданчику на виході 
з док-ангара АТБ аеродрому В. Кохнівка площею 378,0 м2 за адресою: 
вул. Кагамлицька, 2, с. Рокитне, Полтавська область, що обліковується 
на балансі Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного 
університету внутрішніх справ. Мета оцінки – продовження дії договору 
оренди. Вартість виконаних робіт – 2200,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 кален дарних днів;

2) юридичну особу – ПП «Нерухомість» на проведення оцінки державного 
майна: окремого майна – групи інвентарних об’єктів 47/50 частини у складі: 
нежитлова будівля А1 площею 318,5 м2 та вбиральня Б1 площею 3,4 м2 за 
адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6, що обліковуєть-
ся на балансі Головного управління Пенсійного фонду України в Полтав-
ській області. Мета оцінки – продаж на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 
4500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 кален дарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ 
та ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності
Конкурс відбувся 04.06.2020

1. Назва об’єкта оцінки: частина даху 9-поверхового гуртожитку № 2 
загальною площею 10,0 м2, що перебуває на балансі Харківської медичної 
академії післядипломної освіти, код за ЄДРПОУ 01896872. Місце зна хо-
дження об’єкта оцінки: 61171, м. Харків, вул. Амосова, 18. Мета прове-
дення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ТОВ «Північно-східна консалтингова група», 
вартість послуг з оцінки – 2000 грн, строк виконання – 2 кален дарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на третьому 
поверсі дванадцятиповерхової з цоколем будівлі навчального корпусу (інв. 
№ 103100090, літ. за техпаспортом «А-7», пам’ятка архітектури та місто-
будування) загальною площею 106,7 м2, що перебуває на балансі Хар-
ківського національного університету ім. В. Н. Каразина, код за ЄДРПОУ 
02071205. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, пл. Свободи, 6. 
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки 
–2200 грн, строк виконання – 2 кален дарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 
площею 1,0 м2 першого поверху будівлі 22 державної пожежно-рятувальної 
частини (реєстровий номер 38242758.1.ААААЖА025), що перебуває на ба-
лансі 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління 
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецький області, 
код за ЄДРПОУ 38242758. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька 
обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 175. Мета проведення оцінки: 
визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий центр «ЕКСКОН», вар-
тість послуг з оцінки – 2099 грн, строк виконання – 2 кален дарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого примі-
щення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі 23 державної пожежно-
рятувального частини (реєстровий номер 38242758.2.ААААЖА029), 
що перебуває на балансі 3 державного пожежно-рятувального загону 
Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій 
у Донецький області, код за ЄДРПОУ 38242758. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Флотська, 66. Мета проведен-
ня оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди.

Переможець конкурсу – ТОВ «ЛЮКС-ЕКСПЕРТ», вартість послуг з 
оцінки –2099 грн, строк виконання – 2 кален дарних дні.
Конкурс відбувся 11.06.2020

1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на відм. +27,3 
м площею 8,36 м2 та частина зовнішньої поверхні стіни з відм.+29,0 м до 
відм.+45,3 м загальною площею 22,64 м2 будівлі дозувально-акумулюючих 
бункерів, що перебуває на балансі Державного підприємства «Вугільна 
компанія «Краснолиманська», код за ЄДРПОУ 31599557. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., Покровський р-н, смт Новоекономічне, 
вул. Степова, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта орен-
ди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки – 
2400 грн, строк виконання – 2 кален дарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по м. КиЄВУ про підсумки 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів 
приватизації, що відбулися 10.06.2020

Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право 
проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації об’єкта держав-
ної власності шляхом продажу на аукціоні з умовами – об’єкта незаверше-
ного будівництва – господарчого блоку з градирнею за адресою: м. Київ, 
просп. Академіка Глушкова, 42 – ФОП Чебаков Олексій Іванович. Вартість 
робіт – 12400,00 грн, строк виконання робіт – 2 кален дарних дні.

Переможець конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на пра-
во проведення незалежної оцінки для здійснення приватизації об’єкта 
державної власності шляхом продажу на аукціоні – нежилого будинку – 
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Продовження таблицісауни (літера «В») загальною площею 51,7 м2, що перебуває на балансі 
філії «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось» (зберігач), за адресою: м. Київ, 
вул. Академіка Білецького, 34 – ПП «Гарант – Експерт». Вартість робіт – 
6000,00 грн, строк виконання робіт – 2 кален дарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України по 
м. КиЄВУ про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, що відбулися 03.06.2020
№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

СОД – переможець Термін 
виконан-
ня, кален-

дарних 
днів

Вартість 
виконан-

ня ро-
біт, грн

1 Нежитлові при-
міщення

91,0 м. Київ, вул. Клав-
діївська, 21

СПД Чайка С. О. 2 2700

2 Нежитлові при-
міщення

103,6 м. Київ, вул. Біло-
руська, 22

СПД Чайка С. О. 2 2700

3 Частина нежитло-
вого приміщення

10,0 м. Київ, вул. М. 
Омеляновича-
Павленка, 1

ПП «Експерт-
Аналітик»

2 2750

4 Нежитлові при-
міщення

77,4 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 98а

ТОВ «Компанія «Екс-
перт Консалтинг»

2 2700

5 Нежитлові при-
міщення

94,8 м. Київ, вул. Анто-
новича, 152

ТОВ «ГЕБОРА» 4 3000

6 Частина даху та 
технічного поверху

4,0 (в 
т.ч. 2,0 
та 2,0)

м. Київ, вул. Круг-
лоуніверситетська, 
20/1

ПП «Гарант-Експерт» 2 3300

7 Нежитлові при-
міщення

320,0 м. Київ, вул. Пол-
ковника Шутова, 
13б

ТОВ «Фінансова 
будівельна компанія 
«Фіско»

2 3300

8 Нежитлове при-
міщення

14,2 м. Київ, просп. Л. 
Гузара, 1, корпус 
№ 4

ТОВ Експертна фірма 
«ГудВілл»

2 2950

9 Нежитлове при-
міщення

14,2 м. Київ, вул. М. 
Капніст, 8

ПП «ЕНЕРГОМАКС» 2 3550

10 Частина нежитло-
вого приміщення

4,0 м. Київ, вул. Ю. 
Іллєнка, 36/1

ТОВ Експертна фірма 
«ГудВілл»

2 2950

11 Частина даху 5,0 м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 51

СПД Чайка С. О. 2 2700

12 Частина даху та 
технічного поверху

18,75 
(в т. ч. 
10,0 та 
8,75)

м. Київ, вул. Пол-
ковника Потєхі-
на, 16

ТОВ «Компанія «Екс-
перт Консалтинг»

2 2600

13 Нежитлове при-
міщення

64,5 м. Київ, просп. 
Перемоги, 37к

ТОВ «Експерт-
Інжиніринг Сервіс»

3 4400

14 Нежитлове при-
міщення

78,06 м. Київ, вул. Виш-
городська, 21

ПП «Експерт-
Аналітик»

2 3270

15 Нежитлове при-
міщення

24,0 м. Київ, бульв. 
Т. Шевченка, 16

ТОВ «Сарос» 2 3000

16 Майданчик з твер-
дим покриттям

30,0 м. Київ, Харківське 
шосе, 17

ПП «Гарант-Експерт» 2 3500

17 Частина нежитло-
вого приміщен-
ня – об’єкт куль-
турної спадщини

2,0 м. Київ, вул. Воло-
димирська, 60

ФОП Щаслива Н. З. 2 3000

18 Частина нежитло-
вого приміщення

2,0 м. Київ, вул. Ю. 
Іллєнка, 36/1

ТОВ «Компанія «Екс-
перт Консалтинг»

2 2400

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України  
по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів, що відбувся 18.06.2020

1. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 15,0 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 

Ріг, вул. Героїв АТО (Димитрова), 79б.
Ба лан со ут римувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний 

університет».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Платник – ТОВ «лайфселл».
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 3000,00 грн, строк надання послуг (у кален дарних 

днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 

108,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Криворізьке шосе, 2.
Ба лан со ут римувач: Військова частина ТО310.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження До-
говору оренди.

Платник – ФОП Лакша І. В.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ТОВ «Южтрансінвест».
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у кален дарних 

днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 

83,9 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26.
Ба лан со ут римувач: Дніпропетровський державний університет вну-

трішніх справ.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Платник – ФОП Кірнос М. В.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у кален дарних 

днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: будівля їдальні № 7 (у складі: будівля їдальні 

№ 7 літ. А-1 з прибудовою літ. а-1 загальною площею 464,9 м2 та ґанками 
літ. а, а1, а2, сараї літ. Б, В; погріб літ. Г) з майном у кількості 6 одиниць 
(інв. № 4212950, 4212952, 4212953, 4213457, 4213508, 4213527).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, вул. Переяславська, 24а.

Ба лан со ут римувач: АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» 
(код за ЄДРПОУ 00191000).

Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 
на аукціоні.

Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: будівля їдальні № 7 літ. А-1 з са-
раями літ. Б, В та погребом літ. Г, інв. №1000371; електрична сковорода, 
інв. № 4212950; холодильна шафа, інв. № 4212952; холодильна шафа, інв. 
№ 4212953; холодильна шафа, інв. № 4213457; шафа пекарська електрич-
на, інв. № 4213508; тісто змішувальна машина, інв. № 4213527.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020.
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Переможець – ФОП Щур С. Ф.
Вартість послуг – 6980,00 грн, строк надання послуг (у кален дарних 

днях) – 14.
5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщен-

ня, розташованого на технічному поверсі триповерхової адміністративної 
будівлі, площею 11,0 м2 та частина даху площею 30,0 м2 (літ. А-3), загаль-
ною площею 41,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 6б.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Ба лан со ут римувач: ПАТ «УКРПОШТА».
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2019.
Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група».
Вартість послуг – 3200,00 грн, строк надання послуг (у кален дарних 

днях) – 4.
6. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення № 32 пло-

щею 4,0 м2 першого поверху гуртожитку (літ. А-5), реєстровий номер 
01242892.1.АААДДЛ874.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної 
України, 43а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Ба лан со ут римувач: Державний вищий навчальний заклад «Запорізь-
кий будівельний коледж».

Платник: Підприємство «ДОБРОБУТ» Первинної організації проф-
спілки студентів, аспірантів та докторантів Запорізького національного 
технічного університету.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ФОП Паламарчук Л. П.
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у кален дарних 

днях) – 4.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 10 включно 

загальною площею 123,7 м2, вбудовані в перший поверх 5-поверхового 
будинку (літ. А-5).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, 
вул. Гвардійська, 26.

Ба лан со ут римувач: Філія «Східна» Концерну «Військторгсервіс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Платник: ФОП Куцина М. Л.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2020.
Замовник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Переможець – ПП «Аспект».
Вартість послуг – 2800,00 грн, строк надання послуг (у кален дарних 

днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України  
по ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ та ВОЛиНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
від 17.06.2020

Котельня загальною площею 71,4 м2 та теплосітка зовнішня протяж-
ністю 340 пог. м. 44600, Волинська обл., смт Маневичі, вул. Андрія Снітка, 
48. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – 
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Волинь-експерт» (заявлений оці-
нювач: Омельчук Стефанія Анатоліївна). Термін виконання робіт – 5 к/д. 
Вартість робіт – 2451,60 грн без ПДВ.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України 
по ПОЛТАВСЬКІЙ та СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ про підсумки 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені для проведення незалежної оцінки майна об’єктів 
оренди, що відбулися 18.06.2020

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – ТОВ «Оціночна фірма ЮНІТ» на проведення оцінки 

державного майна – гаража за адресою: Сумська область, Білопільський 
район, с. Вири, вул. Кавказ, буд. 30, що обліковується на балансі Білопіль-
ської районної державної лікарні ветеринарної медицини. Мета оцінки – 
приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконаних робіт – 
2640,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 кален дарних днів;

фізичну особу – підприємця – ФОП Педченко А. М. на проведення 
оцінки державного майна – гаража за адресою: Сумська область, Біло-
пільський район, с. Річки, вул. 9 Травня, буд. 3, що обліковується на ба-
лансі Білопільської районної державної лікарні ветеринарної медицини. 
Мета оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість вико-
наних робіт – 3400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 кален-
дарних днів.

юридичну особу – ТБ «Полтавська регіо наль на біржа нерухомості» 
на проведення оцінки державного майна – кабінет на 1-му поверсі адмі-
ністративної будівлі площею 6,2 м2 за адресою: вул. Кременчуцька, 2в, 
с. Розсошенці, Полтавський район; приміщення каси на 1-му поверсі ад-
міністративної будівлі площею 4,2 м2 за адресою: вул. Зоріна, 7а, с. Бу-
тенки, Кобеляцький район, Полтавська область; приміщення каси на 1-му 
поверсі адміністративної будівлі площею 4,1 м2 за адресою: вул. 40 років 
ДАІ, м. Кременчук, Полтавська область, що обліковується на балансі Регіо-
наль ного центру МВС в Полтавській області. Мета оцінки – продовження 
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 2390,00 грн, строк вико-
нання робіт по об’єкту – 5 кален дарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення ФДМУ по м. КиЄВУ  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів 
оренди, що відбулися 17.06.2020

№ 
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа,
м2

Адреса об’єкта 
оцінки

СОД –пере-
можець

Термін 
виконан-
ня, кален-

дарних днів

Вартість 
виконан-

ня ро-
біт, грн

1 Частина нежитло-
вого приміщення

2,0 м. Київ, вул. М.
Омеляновича-
Павленка, 1

ПП «ДУАНТ» 2 2890

2 Частина даху та 
технічного по-
верху

19,0 
(у т. ч. 
10,0 та 

9,0)

м. Київ, вул. Іо-
анна Павла II (П. 
Лумумби), 17

ФОП Щаслива 
Н. З.

2 2900

3 Частини нежитло-
вих приміщень 

45,1 
(у т. ч. 
24,6 та 
20,5)

м. Київ, просп. 
Валерія Лобанов-
ського, 51

ФОП Рябченко 
О. М.

2 2500

4 Нежитлове при-
міщення 

20,8 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 193

ФОП Острик 
Т. В.

2 2200

5 Нежитлове при-
міщення 

30,0 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 193

ФОП Чебаков 
О. І.

2 2990

6 Нежитлове при-
міщення 

22,6 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 193

ТОВ «Укр-
спецексперт»

2 2950

7 Нежитлове при-
міщення 

28,6 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 193

ПП «ДУАНТ» 2 2700

№ 
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Площа,
м2

Адреса об’єкта 
оцінки

СОД –пере-
можець

Термін 
виконан-
ня, кален-

дарних днів

Вартість 
виконан-

ня ро-
біт, грн

8 Нежитлове при-
міщення

11,4 м. Київ, Клов-
ський узвіз, 13а

ТОВ «Ніка-
Експерт»

3 2600

9 Нежитлове при-
міщення 

38,6 м. Київ, вул. Ме-
талістів, 8, гурто-
житок № 13

ФОП Щаслива 
Н. З.

2 2600

10 Нежитлове при-
міщення

51,2 м. Київ, просп. 
Академіка Глуш-
кова, 6

ФОП Рябченко 
О. М.

2 2000

11 Частина нежитло-
вого приміщення

19,8 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 193

ФОП Острик 
Т. В.

2 2200

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіо наль ного відділення Фонду державного майна України  
по ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ та КІРОВОГРАДСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів, що відбувся 11.06.2020

1. Назва об’єкта оцінки: будівля лікарні, літ. А-1, загальною площею 
87,4 м2. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг, вул. Полєнова, 54. Ба лан со ут римувач: Криворізька міжрайонна 
державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів (код за ЄДРПОУ 25001041). 
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу на 
аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2020. 
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 3800,00 грн, строк на-
дання послуг (у кален дарних днях) – 10.

2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
адміністративна будівля та господарські приміщення за адресою: Кіро-
воградська обл., м. Благовіщенське (Ульянова), вул. Ореста Гуменюка  
(К. Маркса), 1, що перебувають на балансі Управління Державної казначей-
ської служби України у Благовіщенському районі Кіровоградської області 
(код за ЄДРПОУ 37944689). Ба лан со ут римувач: Управління Державної 
казначейської служби України у Благовіщенському районі Кіровоградської 
області (код за ЄДРПОУ 37944689). Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кі-
ровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульянова), вул. Ореста Гуменюка 
(К. Маркса), 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою його продажу на аукціоні. Кількість об’єктів нео-
боротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно 
з обліком, шт.: 5 об’єктів. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 
станом на 31.12.2019 – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.05.2020. Площа земельної ділянки, га: 0,11456. Місце 
розташування земельної ділянки (ділянок): Кіровоградська обл., м. Бла-
говіщенське (Ульянова), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1. Цільове 
призначення земельної ділянки (ділянок) – обслуговування адміністра-
тивних та побутових приміщень. Правовий режим земельної ділянки 
(ділянок) – право постійного користування земельною ділянкою. Зем-
лекористувач – Управління Державної казначейської служби України у 
Благовіщенському районі Кіровоградської області. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. 
Замовник/платник – Регіо наль не відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Переможець – ПП «МКЦ «Паритет». Вартість послуг – 4480,00 грн, строк 
надання послуг (у кален дарних днях) – 10.

прийнято рішення  
про приватизацію

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА 
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення 
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях від 05.10.2020 № 12/01-275-РП внесено зміни до наказу від 
08.04.2020 № 12/01-112-РП «Про прийняття рішення про прива-
тизацію об’єкта державної власності 9 одиниць автотранспортних 
засобів», а саме: назву об’єкта державної власності, що розташо-
ваний за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, 210 та перебуває на 
балансі Товариства з додатковою відповідальністю «Дніпропетров-
ське АТП 11228» (код ЄДРПОУ 03113615), викладено у такій ре-
дакції: «9 одиниць автотранспортних засобів у складі: ЗІЛ-157 д/н 
87-94 ДНЗ (інв. № 110002); ЗІЛ-157 д/н 87-95 ДНЗ (інв. № 110003); 
ЗІЛ-157 д/н 87-96 ДНЗ (інв. № 110004); ЛАЗ-52523 д/н 29-84ЯАА 
(інв. № 208004), перереєстрований на № АЕ9511АА; ЛІАЗ-5256 
д/н 66-26 ДНУ (інв. № 210086), перереєстрований на № АЕ9522АА; 
ЛАЗ-52523 д/н 31-07ЯАА (інв. № 408005), перереєстрований на  
№ АЕ9521АА; ЛІАЗ-677 д/н 54-04 ДНУ (інв. № 410075), перереєстро-
ваний на № АЕ9517АА; ЛІАЗ-5256 д/н 49-77 ДНУ (інв. № 510081), 
перереєстрований на № АЕ9520АА; ЛІАЗ-5256 № 17308АА (інв. 
№ 510084), перереєстрований на № АЕ9516АА».

  

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення 
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях від 07.10.2020 № 12/01-277-РП внесено зміни до наказу Ре-
гіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпро-
петровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 24.01.2020 
№ 12/01-37-РП «Про прийняття рішення про приватизацію ОНБ 
житловий будинок літ. А» із змінами, виклавши назву об’єкта неза-
вершеного будівництва, що розташований за адресою: Запорізька 
обл., Запорізькій р-н, с. Ручаївка, вул. Степова, 32 та перебуває на 
балансі ПрАТ «СОНЯЧНЕ 2007» (код ЄДРПОУ 25677850), в такій ре-
дакції: «житловий будинок, літ. А, інв. № 2/р».

  

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 12.10.2020 №12/01-280-РП прийнято рішення про 
приватизацію об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 
будівництва – житлового будинку на 44 квартири за адресою: Дні-
пропетровська обл., м. Камянське, просп. Дружби народів, 39, що 
перебуває на балансі ПрАТ «ЮЖКОКС» (код ЄДРПОУ 05393079), 
шляхом продажу на аукціоні.


